
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe 
leden binnen onze afdeling:  

Mevr. J. de Bruijne – Dirks 
Mevr. F. Langewouters-van Hall 
   
OVERLEDEN  
Dhr. G.Memelink 
 
We condoleren familie en vrienden met dit verlies en 
wensen hen veel sterkte.  
 
AGENDA 
Voor de maand oktober 2022 

• 01-10-2022 10:00 open dag Seniorweb 

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

• 06-10-2022 14:30 Repair Café in de Ark  

• 11-10-2022 14:00 kienen in de Ark 

• 12-10-2022 14:00 85+ middag in de Smed 

• 14-10-2022 12:00 lunch in de Ark 

• 15-10-2022 10:00 Repair Café in de Ark 

• 17-10-2022 13:30 Workshop schilderen 

• 18-10-2022 12:30 bezoek Lavans 

• 20-10-2022 10:00  koffieochtend in de Ark 

• 20-10-2022 10:00 fietstocht start de Ark 

•    Met verrassing deze keer!!! 

• 23-10-2022 14:00 muziekmiddag 

• 27-10-2022  Riktoernooi de Ark 

• 27-10-2022  Samen uit eten  

• 28-10-2022 14:00 Liederentafel in de Ark 
Voor de maand november 2022 

• 02-11-2022      10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 03-11-2022 14:30 Repair Café in de Ark 

• 08-11-2022 14:00 kienen in de Ark 

• 10-11-2022 13:00 Weverijmuseum Geldrop 

• 11-11-2022 12:00 lunch in de Ark 

• 13-11-2022 14:00 Grote Bingo Show 

• 15-11-2022 14:00 Valpreventie 

• 17-11-2022 10:00  koffieochtend in de Ark  

• 19-11-2022 10:00 Repair Café in de Ark 

• 21-11-2022 14:00 zoom leeskring 

• 23-11-2022 14:00 zoom kunstgeschiedenis 

•    20:00 zoom kunstgeschiedenis  

• 24-11-2022  Samen uit eten 
  Laatste donderdag van de maand 

• 25-11-2022 14:00 Liederentafel in de Ark 

• 29-11-2002 19.30 Lezing Henk Roosenboom  

  
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 

• Neem eens een kijkje bij onze gymlessen op de 
woensdag. Het is gezellig en noodzakelijk voor 
uw gezondheid om genoeg te bewegen. Alle 
mannen en vrouwen zijn welkom en de lessen 
zijn laagdrempelig qua fysiek. U wordt met open 
armen ontvangen. 

 
MUZIEKMIDDAG  
 
Zondagmiddag 23 oktober organise-
ren wij een muziekmiddag voor alle 
senioren van Stiphout-Warande. 

Wij hebben deze keer “ Boekels 
Kwartierke” uitgenodigd om op te 
treden en zij beloven het dak van “De Smed” eraf te 
spelen, voorproefje van dit geweldig gezelschap? Kijk 
op www.boekelskwartierke.nl 

Aanvang: 14.00 uur in “De Smed”. 

De toegang is gratis. De consumpties zijn voor eigen 
rekening. De zaal gaat open om 13.30 uur. In de pau-
ze kunt U loten kopen voor prachtige prijzen: 1 lot 
voor €0.50 of 12 loten voor €5.00. 

 

85+ MIDDAG  
 
woensdag 12 oktober organiseren wij weer onze tradi-
tionele verwenmiddag voor onze oudste leden. 

Meer dan 140 leden zullen hiervoor een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen en Willem van der Heyden  
zal deze middag kleur geven met zijn liederen en Mie-
chel en zijn team zullen garant staan voor een lekker 
hapje en een drankje . 
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EEN MIDDAGJE NAAR DE FILM 
 
In de info lazen wij dat KBO Stiphout-Warande op 28 au-
gustus een filmmiddag organiseerde in de Cacaofabriek. 
De titel van de film MI-VIDA zei ons niets, maar de naam 
van de hoofdrolspeelster des te meer. 
Loes Luca schitterde in de film JA ZUSTER, NEE ZUS-
TER als zuster Clivia. In de TV-serie speelde Hetty deze 
rol. U zult het zich waarschijnlijk nog wel herinneren. 
Dat was ook reden dat wij ons opgaven voor bovenge-
noemde filmmiddag. Bovendien werden wij ……. 
Het gehele verslag lezen? Kijk dan op onze site  

www.kbo-stiphoutwarande.nl 
Probleem met installeren op telefoon of iPad? Laat 
het iemand doen in het Repair Café. 
 
VERSLAG  BAVARIA TOUR 
 
Zaterdagmiddag om 13.45 uur zijn de 
deelnemers aan de tour verzameld in het 
Bavaria Brouwerijcafé in Lieshout, waar 
we kennis maken met onze gids Gerrie. 
Met het treintje worden wij naar de fa-
briek gebracht en begint er een erg interessante rondlei-
ding in dit bedrijf, dat natuurlijk iedereen kent, maar waar 
we geen idee hebben, hoe er tegenwoordig bier gebrou-
wen wordt. 
Regelmatig staan we vol verbazing te kijken naar ……... 
Het gehele verslag lezen? Kijk dan op onze site  

www.kbo-stiphoutwarande.nl 
Probleem met installeren op telefoon of iPad? Laat 
het iemand doen in het Repair Café. 
 
VERSLAG FIETSTOCHT 
 
Kent u het verhaal van die Rotterdammer die met die Am-
sterdammer ging fietsen? Vast niet en daarom volgt hier-

onder het verslag.   
Voorafgaande aan de fietstocht op donderdag 15 septem-
ber 2022 is deze tocht op woensdag 7 september voorge-
reden door Frans van der Horst en Victor Diemel. Zij had-
den hierbij prima weer, een aangename temperatuur en 
iets meer wind dan op de fietsdag zelf. Frans had de rou-
te bedacht en ………….. 
Het gehele verslag lezen? Kijk dan op onze site  

www.kbo-stiphoutwarande.nl 
Probleem met installeren op telefoon of iPad? Laat 
het iemand doen in het Repair Café. 
 
WORKSHOP SCHILDEREN 
 
Na de reeks geslaagde workshops organiseert de activi-
teiten commissie Stiphout-Warande weer een workshop 
schilderen met acrylverf op schilderdoek in Atelier Over-
horst. Dit onder deskundige begeleiding van lerares en 
kunstenares Astrid Biemans. Adres Overhorst 36 te Hel-
mond. 
De KBO leden worden stap voor stap begeleid, om zo tot 
een optimaal resultaat te komen in een gezellige ontspan-
nen sfeer. De workshop wordt onderbouwd met beknopte 
theorie. 
Zie voor meer informatie KBO Stiphout-Warande work-
shop op www.atelier-overhorst.nl   
De workshop is op maandag 17 oktober tijd:13.30-16.30u 
U kunt kiezen uit thema 1 Klaprozen of uit thema 2 Ab-
stracte compositie. 
Bijdrage workshop € 16,- voor KBO leden Stiphout-
Warande 
Niet leden betalen € 20,- Dit is inclusief schilder-

doek 40 x 50 cm, verf en inclusief koffie of thee. 
Een schort mag je zelf meenemen, om je kleding te be-
schermen.  

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

 

BEZOEK LAVANS 

Op dinsdag 18 oktober hebben wij een rondleiding bij 
Lavans en misschien is het interessant om mee te ma-
ken. 
Lavans is de 2e beste wasserij ter wereld. 
Ooit begonnen als wasserij Wilhelmina en uitgegroeid tot 
een innovatief Lavans.  
Een familiebedrijf dat al sinds 1928 bestaat. 
Wij beginnen om 12.30 met een kopje koffie/thee met 
gebak, waarbij we middels een presentatie informatie 
krijgen over Lavans. 
Na een verhaal van ongeveer 3 kwartier, volgt een rond-
leiding door de wasserij. 
Dit alles duurt ongeveer 2 uur. Bijdrage €2,50 
Men moet goed ter been zijn. 
Het  maximum aantal deelnemers is 30, dus VOL=VOL  
Het adres van Lavans is Vossenbeemd  104a 

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

BEZOEK WEVERIJMUSEUM 

Op 10 november gaan we naar het museum met industri-
ële weef- en spinnerijmachines. In 1983 werd het opge-
richt en in 2001 gevestigd in de oude spinnerij, die uit 
1908 dateert. Er zijn weefmachines die nog steeds wer-
ken, waaronder machines met klossen, grijpers, water en 

perslucht. Spectaculair is de “Jacquardmachine”, geba-
seerd op een vinding uit 1800 die met ponskaarten werkt 
en als voorloper van de automatisering kan worden be-
schouwd. Verder zijn er een nog werkende vlecht-, label- 

en rondbreimachines. In de weverijvoorbereidingszaal 
staan spin- en twijnmachines. Het museum is toeganke-
lijk voor rolstoelgebruikers en voor hen is een toilet aan-
wezig. Sommige doorgangen kunnen 
te smal zijn voor hen. Adres: Molen-

straat 21, 5664 HV Geldrop.  
Inschrijven bij de komende INFO. 
 
 
SPECIAAL VOOR SENIOREN DE GROTE BINGO 
SHOW 
Noteer de datum vast in uw agenda. 
KBO Stiphout-Warande organiseert op zondag 13 no-
vember om 16:15 uur in samenwerking met Aandacht 
voor Ouderen in de grote zaal van De Smed de "The Big 
Bingo Revue" show, speciaal voor ouderen (55+). Een 
show vol livemuziek, humoristisch kienen en quizzen.  
U dient zich vóór 8 november aan te melden om deze 
show te bezoeken via het KBO Stiphout-Warande in-
schrijfformulier of via de website. Dit in verband met het 
aantal zitplaatsen in de zaal. Wees er dus snel bij! Wij 
vragen bij binnenkomst een bijdrage van €3,50 voor een 
kopje koffie met iets lekkers. 
Inschrijven bij de komende INFO. 
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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

