
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe 
leden binnen onze afdeling:  

Mevr. E. Derison-Daelmans 
Hr. J. Derison 
Mevr. M. van der Velden 
Mevr. C. van Dijk-Schueler 
Mevr. M. Santegoeds 

   
AGENDA 
Voor de maand november 2022 

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

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

• 04-11 vrij  Meet Weet en Beweeg dag 

• 08-11 di  14:00 kienen in de Ark 

• 10-11 do  13:00 Weverijmuseum Geldrop 

• 11-11 vrij  12:00 lunch in de Ark 

• 13-11 zon 14:00 Grote Bingo Show 

• 15-11 di  14:00 Valpreventie 

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

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

• 21-11 ma  14:00 zoom leeskring 

• 23-11 wo  14:00 zoom kunstgeschiedenis 

•    20:00 zoom kunstgeschiedenis  

• 24-11 do  Samen uit eten 

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

• 29-11 di  19.30 Lezing Henk Roosenboom 
 Voor de maand december 2022 

• 01-12 do  14:30 Repair Café in de Ark  

• 07-12 wo  10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 13-12 di  14:00 kienen in de Ark 

• 15-12 do  10:00  koffieochtend in de Ark 

• 16-12 vrij  12:00 lunch in de Ark 

• 17-12 zat  10:00 Repair Café in de Ark 

• 23-12 vrij  14:00 kerstmiddag 

• 29-12 do  Samen uit eten  
  
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. 

• Meet Weet en Beweeg dag kijk op onze site. 

• Leden van de Rabo bank afdeling Helmond 
Peel Noord hebben tijdens de stemperiode be-
paald welke financiële bijdrage de deelnemende 
clubs en verenigingen ontvangen.                
KBO Stiphout-Warande krijgt een bedrag van:  
€ 480,70 Bedankt voor jullie deelname aan 
Rabo Club Support! 

 

 VERSLAG DAF MUSEUM 
 
Op 28 september waren we op bezoek in het DAF 
Museum in Eindhoven met de reusachtige oppervlak-
te van 7.000 m². Gelukkig polste ik bijtijds, er bleek 
een misverstand te zijn, de gids was niet vastgelegd. 
Geen probleem want ons eigen KBO lid Co Jansen, 
die ook vrijwilliger is bij het museum, heeft ons twee 
en een half uur rondgeleid in het zeer imposante om-
geving, in de geschiedenis van techniek en productie 
van allerlei DAF voertuigen. Als 28-jarige begon Huub 
van Doorne zijn constructie werkplaats, wat in bijna 
een eeuw is uitgegroeid tot een concern van wereld 
faam. In het begin waren het opleggers en landbouw-
voertuigen. In de vijftiger jaren kregen ze vele orders 
om legervoertuigen te produceren en werd een DAF 
vrachtwagen een alom bekend straatbeeld in ons land 
en daarbuiten. De ontwikkeling van de door techneut 
Huub van Doorne ontwikkelde Variomatic was het be-
gin van DAF personenauto, ook wel de Daffodil met 
het pienter pookje genoemd. Met deze uitvinding van 
de automatisch versnellingsbak als basis, wordt he-
den ten dage over heel de wereld nog steeds gebruik 
gemaakt. Door de enorme expertise, die DAF in het 
ontwikkelen en produceren van zijn eigen motoren 
wereldwijd had gemaakt, kon de samenwerking en 
overname door het Amerikaanse bedrijf Paccar niet 
uitblijven. Keer op keer weet het DAF ons en zijn con-
currenten de verrassen met nieuwe modellen, waar 
de hoogste kwaliteit en brandstofefficiency de boven-
toon voeren. U begrijpt dat wij, mede door Co Jansen, 
een interessante en boeiende middag hebben gehad.  
 

blz. 1  

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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BEZOEK WEVERIJMUSEUM 

Op 10 november gaan we naar het 
museum met industriële weef- en 
spinnerijmachines. In 1983 werd het 
opgericht en in 2001 gevestigd in de oude spinnerij, die 
uit 1908 dateert. Er zijn weefmachines die nog steeds 

werken, waaronder machines met klossen, grijpers, water 
en perslucht. Spectaculair is de “Jacquardmachine”, ge-
baseerd op een vinding uit 1800 die met ponskaarten 
werkt en als voorloper van de automatisering kan worden 

beschouwd. Verder zijn er een nog werkende vlecht-, la-
bel- en rondbreimachines. In de weverijvoorbereidings-
zaal staan spin- en twijnmachines. Het museum is toe-
gankelijk voor rolstoelgebruikers en voor hen is een toilet 

aanwezig. Sommige doorgangen kunnen te smal zijn voor 
hen. Adres: Molenstraat 21, 5664 HV Geldrop.  
Bijdrage voor entree met rondleiding, + 2 consumpties + 
gebak is voor leden €12,50 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

SPECIAAL VOOR SENIOREN  
“DE GROTE BINGO SHOW” 

 
KBO Stiphout-Warande organiseert op zondag 13 novem-
ber om 14:00 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.  
Erica en Irma Martens (bekend van Dubbel Trubbel, de 
OudDoorconcerten en Muziek in ’t Portiek) verzorgen de 
muziek en Henkes (Striepke Veur, DJ Henkes), Birgit van 
Ekert (Petazzie mi Skruwsaws) en Rob Bouwman 
(tonprater, winnaar Narrekap) zorgen voor de kolder er-
omheen. 
 
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 een bijdrage van €3,50 voor een kopje koffie met 
iets lekkers. 

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

 
LEZING OVER DE GESCHIEDENIS VAN STIPHOUT 
 
Niet iedereen in ons dorp weet dat Stiphout al heel oud is. 
Al rond 900 was er een nederzetting en leefden er men-
sen in het gebied waar nu de oude toren staat. Ook zal 
niet iedereen weten dat Stiphout daarna een lange en 
veelbewogen geschiedenis heeft gehad met veel hoogte- 
maar ook veel dieptepunten. Wist u bijvoorbeeld dat Stip-
hout heel lang een bedevaartsplaats is geweest en dat er 
talrijke pelgrims naar Stiphout kwamen om in de kerk de 
duivel bij zich te laten uitdrijven? 

Over al deze dingen en nog heel veel meer zal Henk 
Roosenboom, historicus, voormalig gemeentearchivaris 
van Helmond en Stiphoutenaar, een lezing met diapre-
sentatie houden. In woord en beeld zal hij vertellen over 
het wel en wee van de mensen in Stiphout in vroeger da-
gen. De lezing vindt plaats op dinsdag 29 november in 
De Ark. Aanvang 19.30 uur. Uw bijdrage is €2,50. 

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

 
VALPREVENTIE 
 
Het vallen van ouderen is een veel voorkomend pro-
bleem. Met het vorderen van de leeftijd wordt het risico 
om te vallen alleen nog maar groter en kan ernstige ver-
wondingen veroorzaken. Dat kan tot gevolg hebben dat je 
jezelf niet langer kunt redden en dus niet meer zelfstan-
dig kunt blijven wonen. Valpreventie is er op gericht om te 
voorkomen dat je valt. Over hoe je vallen kunt voorkomen 
komt de heer Maurice van Gelder vanuit de KBO Brabant 
ons duidelijk maken tijdens een informatiebijeenkomst in 
De Ark op 15 november aanstaande om 14 .00 uur. 
Bijdrage KBO-leden € 2,50 inclusief 2 consumpties. 

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

 

KERSTMIDDAG MET “ ‘t Akkoordje”. 

 
Voor de derde maal op rij gaan we proberen onze kerst-
viering  nu wel door te laten gaan. 

Vrijdagmiddag 23 december vieren wij samen het Kerst-
feest. De kosten zijn € 15,00 p.p. De zaal is vanaf 13.30 
uur open. Bij binnenkomst krijgt u een munt voor een 
consumptie. Na een kopje koffie of thee met een worsten-
broodje zal om 14.15 uur ongeveer het Akkoordje hun 
kerstuitvoering 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 lote-
rij, want voordat de voorzitter deze bijeenkomst rond 
17.00 uur sluit, verloot hij nog drie mooie kerststukken.  
Zie bijgevoegd Inschrijfformulier . 

Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

 
85+ 

Ongeveer 70 leden beleefden deze middag van “oubollig” 
tot “grandioos, fantastisch” en daarom willen we graag uw 
meningen horen. Geef ideeën en verbeterpunten te ken-
nen aan onze bestuursleden of aan leden van de activi-

teitengroep. Dit is voor alles wat we doen weer een sti-
mulans, want we werken per slot van rekening voor el-
kaar, maar ook vooral met elkaar en alles kan worden 
bekeken of andere invullingen mogelijk zijn. Dit geldt dus 

voor al onze activiteiten en geledingen. 

blz. 2 

info kbo stiphout-warande 10 november 

Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:  
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarssstraat 17 
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com 



 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen 
onze afdeling:  

Mevr. M. Frantzen-Mennen 
Mevr. W. de Groot-van der Putten 
Mevr. M. Koter- Toliu 
Dhr. M. Koter 
Mevr. M. Maes-Kuppen 
Dhr. J. Maes 
Mevr. W. Oranje-Mulder 
Mevr. M. van den Heuvel-Camp 
Mevr. S. van Griensven   
Mevr. W. van Stempvoort 
Mevr. Y. Beeren  
   
AGENDA 
 Voor de maand december 2022 

• 01-12 do  14:30 Repair Café in de Ark  

• 07-12 wo  10:30 koffieochtend bij de Keyser 

• 12-12 ma  14:00 inloop Atelier Overhorst 

• 13-12 di  14:00 kienen in de Ark 

• 15-12 do  10:00  koffieochtend in de Ark 

• 16-12 vrij  12:00 lunch in de Ark 

• 17-12 zat  10:00 Repair Café in de Ark 

• 20-12 di  10:00 kerststukjes maken in de Ark 

• 23-12 vrij  14:00 kerstmiddag 

• 29-12 do  Samen uit eten  
 
 Voor de maand januari 2023 

• 04-01 wo       10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 05-01 do  14:30 Repair Café in de Ark 

• 09-01 vrij  14:00 zoom leeskring 

• 10-01 di  14:00 kienen in de Ark 

• 11-01 wo  14:00 zoom kunstgeschiedenis 

•    20:00 zoom kunstgeschiedenis 

• 19-01 do  10:00  koffieochtend in de Ark  

• 21-01 zat  10:00 Repair Café in de Ark  

• 26-01 do  Samen uit eten 
 
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 Atelier Overhorst. 
 
  

KERSTMIDDAG MET “ ‘t Akkoordje”. 
Herhaling van vorige maand is de uitnodiging voor onze 
kerstmiddag. Op 23 december om 14:00 uur. U kunt zich 
nog inschrijven daarvoor. 

Zie bijgevoegd Inschrijfformulier . 

Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

 
 
 

KERSTSTUKJES MAKEN 
 

Op dinsdag 20 december kan onder leiding van Diny van 
Loon weer een prachtig kerststuk gemaakt worden. Het 
maken van dit kerststuk is in de Ark van 10.00 uur tot 12.00 
uur. De kosten zijn 15.00 euro. Voor alle materialen wordt 
gezorgd, u hoeft alleen een snoeischaar en een schaal 
mee te nemen.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anne Marie van 
Daal, tel. 523989. 
Inschrijven via het inschrijfformulier kan tot 15 december. 
Zie bijgevoegd Inschrijfformulier . 

Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

 

INTERESSE IN EEN WORKSHOP SCHIL-
DEREN IN 2023? 
 
Al vele jaren biedt KBO Stiphout-
Warande workshops schilderen aan in 
Atelier Overhorst. 
Om te inventariseren waar de belangstelling van de leden 
en niet leden naar uitgaat, organiseren we hiervoor een 
inloopuurtje in Atelier Overhorst op 12 december van  
14.00u – 1500u Adres: Overhorst 36 Helmond. 
Tijdens deze openstelling kun je kijken naar de thema’s/
onderwerpen en technieken van de schilderworkshops. 
Middels een invulformulier kun je aangeven waar je belang-
stelling naar uitgaat. Dit onder genot van een kopje koffie. 
Schilderervaring is niet nodig voor de workshops. 
Op www.atelier-overhorst@bbhmail.nl zie je foto’s van eer-
dere workshops schilderen van de KBO. 
Interesse in een workshop en wil je komen kijken? 
Geef je dan voor 6 december op via het inschrijfformulier of 
bel naar Astrid 0492 52 54 51 of stuur een mail naar             
atelier-overhorst@bbhmail.nl 

blz. 1  

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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http://www.atelier-overhorst@bbhmail.nl


 

 

 

 

blz. 2 

info kbo stiphout-warande 11 december 

Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:  
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarssstraat 17 
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com 

            KBO Stiphout-Warande 
           Kavelaarsstraat 17 

            5708 JC Helmond 
                 

       0492-537078    06-57186635 
                          kbostiphout@gmail.com 

                    
                            Stiphout, december 2022 

 
Leden van KBO Stiphout-Warande, 
 
Wat een jaar hebben we achter de rug. Eerst corona, toen de oorlog in Oekraine en nu de gestegen prijzen. 
KBO Stiphout-Warande verhoogt de jaarlijkse bijdrage van € 25,-- niet.  
Dit bedrag wordt eind januari 2023 met een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. 
Heeft u ons niet gemachtigd wilt u dan na 1 januari 2023 maar voor 1 februari  2023 dit bedrag overmaken naar 
bankrekening  NL 98 RABO 0149 6956 75 t.n.v. KBO Stiphout-Warande o.v.v. contributie. 
 
Bij deelnemers aan de onderstaande activiteiten wordt half februari 2023 met een automatische incasso de bijdrage 
van de bankrekening afgeschreven. 
– gym 10:30 uur en gym 11:30 uur   januari t/m juli       € 30,-- 
– tai chi maandag- of vrijdagmorgen   januari t/m juli       € 45,-- 
– tai chi maandag- en vrijdagmorgen  januari t/m juli       € 60,-- 
– yoga donderdag      januari t/m juli       € 60,-- 
– kunstgeschiedenis     zoomsessie voorjaar      € 21,-- 
– leeskring       zoomsessie voorjaar      € 21,-- 
 
Heeft u ons niet gemachtigd wilt u dan voor 1 maart  2023 het voor u van toepassing zijnde bedrag overmaken naar 
bankrekening NL 98 RABO 0149 6956 75 t.n.v. KBO Stiphout-Warande o.v.v.  …. 
 
Namens het bestuur van KBO Stiphout-Warande wens ik u hele fijne en mooie feestdagen en een mooi, gezond en 
liefdevol 2023. 
 
Jeanne Kuijpers-Gielen 
penningmeester KBO Stiphout-Warande 
penningmeester@kbo-stiphoutwarande.nl 
 
Wilt u KBO Stiphout-Warande machtigen voor automatische incasso vul onderstaande machtiging dan in. Geef het af 

of mail het naar bovenstaand adres. Dank u wel.  
–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Doorl 
opende machtiging   S€PA  
Naam   : KBO Stiphout-Warande 

Adres   : Kavelaarsstraat 17 
Postcode  : 5708JC     Woonplaats : Helmond 
Land   : Nederland  Incassant ID : NL07ZZZ171844530000 Reden betaling: 
Contributie en voor deelname aan KBO-activiteiten  
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO Stiphout-Warande om doorlopende 
incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO 
Stiphout-Warande.  
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
Naam   

 :________________________________________________________ 

Adres   

 :________________________________________________________ 

Postcode   :_____________   Woonplaats :___________________ 

Land    :________________________________________________________ 

Bankrekening  :________________________________________________________ 

Datum     :_____________    Handtekening : 

mailto:kbostiphout@gmail.com

