
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen 
onze afdeling:  

Dhr. A. Crooy  
Mevr. M. Adriaans  
Dhr. W. Klaasen 
Mevr. J. Schriks – van de Waterbeemd 
Dhr. L. Rooijakkers    
Mevr. J. Rijf-Jansen  
Mevr. J.E.M.  van Stiphout 
Mevr. C. Huisman-Wittebrood 
     
OVERLEDEN  
 
Dhr. J. Prinssen 
Mevr. G. Fokker-Grein 
Mevr. H. Simons  
Mevr. M. Leenhouwers 
 
We condoleren familie en vrienden met dit verlies en 
wensen hen veel sterkte.  
 
AGENDA 
 
Voor de maand juli 2022 
 

• 06-07-2022      10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 07-07-2022 14:30 Repair Café in de Ark  

• 14-07-2022 10.30 Omroep Brabant 

• 16-07-2022 10:00 Repair Café in de Ark 

• 20-07-2022 13.00 Activiteiten dag  

• 21-07-2022 10:00  koffieochtend in de Ark 

•    10.30  fietstocht start de Ark 

• 28-07-2022  Samen uit eten   
 laatste donderdag van de maand  
 
Voor de maand augustus 2022 
 

• 03-08-2022      10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 04-08-2022 14:30 Repair Café in de Ark  

• 18-08-2022 10:00  koffieochtend in de Ark 

•    10.30 fietstocht start de Ark 

• 20-08-2022 10:00 Repair Café in de Ark  

•  

• 25-08-2022  Samen uit eten  

• 28-08-2022 13.30 cacaofabriek film Mi Vida  
 
Veel activiteiten liggen stil in juli en augustus met 
hun werzaamheden. Vraag dit na bij de verschillen-
de coördinatoren van de betreffende activiteit, 
 

WEKELIJKSE AKTIVITEITEN 

 In of start 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 

• Volgende INFO pas eind augustus. 

• Foto’s en verslag dagreis staan op onze site. 

• Informeer in de Ark naar het duo fietsen voor 
een gezellige middag op de 2de  woensdag of  

 4de vrijdag van de maand. 

 
INSCHRIJVEN KAN. DOE TOCH MEE !!! 

Herhaling inschrijven activiteiten dag 20 juli 

Schrijf in voor de Bavaria tour: zie verder 

Schrijf in voor de Jeu de Boules toernooi. 

Veel hebben al ingeschreven maar we willen graag 
nog meer mensen zien op de beleef en beweeg dag  
op 20 juli. Als begin en eindpunt is gekozen voor het 
sportpark van Stiphout-Vooruit “het Molenven”. De 
thuisbasis van de kersverse kampioen met zowel het 
eerste als tweede elftal. Meer info in de vorige editie 
of op onze site. Naast de mogelijkheid tot bewegen is 
er natuurlijk de grandioze afsluiting met een barbe-
cue. Hier kunnen alle verhalen aan elkaar verteld wor-
den en kunnen we elkaar ontmoeten en groeten, zo-
als dat zo mooi heet. Hoofddoel gezelligheid. 

Zie bijgevoegd apart Inschrijfformulier . 
Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

Jeu de Boules toernooi 14 september 
 
Het jaarlijks jeu de boules toernooi wordt gehouden 
op 14 september op de banen van Jeu de Boulesclub 
Stiphout. Gestreden wordt om een trofee maar mee-
doen is belangrijker dan winnen. Aanvang 13.00 uur. 
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Maar de inschrijving is van 12.30 uur tot 12.50 uur. 
Zorg dat u op tijd aanwezig bent voor het indelen 
van de teams. Deelname is gratis, de consumpties 
zijn voor eigen rekening en er is een maximale in-
schrijving van 72 personen. 
 
Zie bijgevoegd apart Inschrijfformulier . 
Digitaal inschrijven: www.kbo-
stiphoutwarande.nl 

                                 

VERSLAG FIETSTOCHT 

 
Het voorjaar was nog maar net begonnen en we 
werden verrast of overvallen met echte, hoge zomer-
se temperaturen. Zo ook in de aanloop naar onze  
mei-fietstocht op 19 mei. U kunt het zich zeker nog 
wel herinneren toen inktzwarte, gifgroene wolken 
zich samenpakten boven onze regio. Ondanks de 
vooraankondiging van mogelijke felle buien, gingen 
we met een klein groepje diehards beginnen met 
onze 40km fietstocht. Alhoewel de eerste kilometers 
voor ons geen verrassingen opleverden, blijf je je 
verwonderen over de afwisselende, mooie natuurlij-
ke omgeving. Via prachtige fietspaden in een bos-

achtige omgeving, of langs het kanaal, waar het 
meer lijkt op het volgen van een oude trekschuit rou-
te, bereikten we ons punt voor de middagpauze. In 
Nijnsel genoten we op het terras van de Beckart van 
deze welverdiende rust. Bij het weer opstappen 
bleef de zon onze beste vriend en een straffe wind 
bleef achterwege, totdat we de Hooydonkse  Water-
molen nog net voorbij waren en het onheil zich over 
ons heen stortte. Met een zelfde snelheid als het 
weerlicht vonden we een carport om ons aan dit on-
heil te onttrekken, waar de bewoonster ons naar bin-
nen haalde en trakteerde op koffie met koek. Dit was 
uiteraard niet aan dovenmans oren gezegd. De let-
terlijke warmte waarmee we ontvangen waren staat 
in schril contrast met de diverse, nare bevindingen 
uit de huidige samenleving. Voor ons als echte wie-
lerliefhebbers, die al het nodige gewend zijn, was dit 
een topbeleving, die we ons nog lang zullen heugen.  
Geschreven door Frans van der Horst 

 

BEZOEK BAVARIA BROUWERIJ 
 
Op  zaterdag 10 september gaan wij een bezoek 
brengen aan de Bavaria Bierbrouwerij in Lieshout. 
Het programma ziet er als volgt uit: Wij beginnen om 
13.45 uur en de tour duurt tot 16.30 uur.  
Maximaal aantal personen is 28. Wij worden ontvan-
gen in het Bavaria Brouwerijcafé, Heuvel 5 in Lies-
hout. Parkeermogelijkheden zijn er voldoende. Ver-
voer per eigen gelegenheid. Met een professionele 
tourguide, gewapend met een proefglas, bezoeken 
wij de brouwerij en zult u proeven, horen, ruiken, 
voelen, kortom de Bavaria Brouwerijtour beleven. Na 
terugkomst in het Brouwerijcafé wordt de tour afge-
sloten met een Bavaria Pilsener en bitterballen. De 
Brouwerijtour is inclusief 2 Bavaria pilsener, bitter-

ballen en een Bavaria souvenir. Deze 
kunt u gedurende de dag nuttigen. In 
plaats van pilsener kunt u ook kiezen voor 
koffie, thee, frisdrank, Bavaria 0.0%, 
Claro, Claro Tequila, Swinckels’, Bavaria 
Radler, Bavaria Bokbier of Bavaria Oud 
Bruin. 
De kosten voor deze tour zijn: voor leden 
€ 15,50 en voor niet leden € 17,00. 
Omdat er tijdens de tour ook trappen beklommen 
moeten worden, is deze tour niet geschikt voor men-
sen met een rollator. 
Voor opgave aan deze tour zie inschrijfformulier. 
Digitaal inschrijven : www.kbo-stiphoutwarande.nl  

 

ADMINISTRATIEKOSTEN 

Het kan gebeuren, dat door om-
standigheden men niet deel kan 
nemen aan een activiteit, terwijl 
men zich hier voor heeft opgege-
ven en betaald. De bank laat ons 

echter steeds meer betalen voor iedere transactie. 
Met een gegronde reden is terugstorten altijd moge-
lijk. Wel moeten wij een bedrag van € 2,50 in minde-
ring brengen voor administratiekosten. 
Bijdragen onder € 2,50 kunnen niet meer worden 
teruggestort . 
 
 
 EEN LEUKE FILM IN DE CACAOFABRIEK 
 
met Loes Luca in de hoofdrol. 
Op zondagmiddag 28 augustus :  
De film Mi-Vida, doet je beseffen dat het nooit te laat 
is om je dromen achterna te gaan. 
 
De 63-jarige Lou uit Schiedam heeft 
haar kapsalon verkocht en reist nu 
naar de Spaanse havenstad Cádiz, 
om een taalstudie te doen en na te denken over de 
toekomst. Het liefst zou ze zich voorgoed in Spanje 
vestigen, maar hoe moet het dan met haar kinderen 
en kleinkinderen? Deze luchtige karakterstudie kab-
belt een tikje gezapig voort – Lou heeft wat fijne ont-
moetingen, wat ruzietjes en wat nieuwe inzichten – 
maar het zestigersperspectief is verfrissend, de re-
gie van Norbert ter Hall prettig ingetogen, en de 
hoofdrol van Loes Luca mooi en overtuigend. 
 
Ontvangst om 13:30 uur met koffie/thee en handge-
maakte bonbon van chocolaterie van Bragt, de aan-
vang van de film is om 14:00 uur en duurt 1uur en 
30 minuten en na afloop nagenieten onder het genot 
van een drankje. 
Voor totaal slechts €9,95 p.p. 
Inschrijven via het inschrijfformulier.  
Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 
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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 


