
 

 

 

 NIEUWE LEDEN 

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

Mevr. J. Gankema 
Mevr. J. Bergisch  
Dhr. J.de Groot 
Mevr. B. van Hout 
Dhr. M. Wansink 
Mevr. E. Verschoor-van der Plas 
Dhr. O. Verschoor       
Mevr. J. van den Crommenacker- Meulendijks    
Mevr. H.  Kee-van Steenis  
Mevr. A. van Kuik – Goes 
 
OVERLEDEN  
Mevr.  C. van Krieken- Maagdenberg  
Hr. F. Pasnagel   
We condoleren familie en vrienden met dit verlies 
en wensen hen veel sterkte.  
 
AGENDA 
  
Voor de maand april 2023 

• 03-04 ma   14:00 leeskring 

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

•      14:00 zoom kunstgeschiedenis 

•      20:00 zoom kunstgeschiedenis 

• 06-04 do    14:30 Repair Café in de Ark 

• 11-04 di    14:00 kienen in de Ark 

• 12-04 wo    13:30 Duo fietsen bij de Ark 

• 14-04 vrij    12:00 lunch in de Ark 

• 15-04 zat    10:00 Repair Café in de Ark    

• 20-04 do    10:00 koffieochtend in de Ark 

•      10:30 Fietsen bij de Ark 

• 27-04 do       Koningsdag     Samen uit eten??? 

• 28-04 vrij    13:30 Duo fietsen bij de Ark 
 
Voor de maand mei 2023 

• 03-05 wo    10:30 koffieochtend bij de Keyser 

• 04-05 do    14:30 Repair Café in de Ark  

• 09-05 di    14:00 kienen in de Ark 

• 10-05 wo    13:30 Duo fietsen bij de Ark 

• 17-05 wo    10:00 golfclinic Overbrug Helmond 

• 18-05 do     10:00 Hemelvaartsdag 

• 20-05 zat    10:00 Repair Café in de Ark 

• 21-05 zon   13:30 film Cacaofabriek 

• 23-05 di      10:30 /11:00 bij de Ark (zie bericht) 
 
 

• 25-05 do     10:30 Fietsen bij de Ark 

•       10:00 koffieochtend in de Ark 

•         Samen uit eten 

• 26-05 vrij    12:00 lunch in de Ark     
              13:30 Duo fietsen bij de Ark 
 

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 

• Vanaf vrijdag  31 maart gaat het Duo fietsen 
weer van start. Vertrek om 13.30  bij de Ark.  
Heb je zin om eens mee te gaan geef dan even 
een belletje naar ,                                            
Annet Langewouters 06 10 35 02 77 

• Ook de lunches bij haar even opgeven. 

• Doe je normaal gesproken altijd aangifte inkom-
stenbelasting, maar heb je deze keer geen uit-
nodiging daarvoor gekregen. Doe dan toch aan-
gifte inkomstenbelasting. Wie weet krijg je toch 
geld terug. 

• Voor iPad, mobiel problemen naar 
Repair Café.  

 
HAPPEN EN STAPPEN 
 

Op dinsdag 23 mei vindt de 3e editie plaats 
van Happen en stappen. 
Het is een heel gezellig en gezond dagje uit voor wan-
delaars die niet bang zijn om ongeveer 12 kilometer te 
lopen. 
Het programma ziet er als volgt uit. Tussen 10.30 en 
11.00 uur verzamelen in ‘De Ark’. Daar krijgt u een 
kopje koffie/thee aangeboden. Om 11.00 vertrekken 
we via een route van ongeveer een uur naar gemeen-
schapshuis ‘Het Brandpunt’ in Brandevoort, onze pau-
zeplek, waar ons koffie/thee en broodjes  worden aan-
geboden. Uitgerust en gesterkt keren we via een an-

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 

nr. 04 2023 
 april 



 

 

dere weg terug met nog eenmaal een onderbreking 
bij een café met terras. Daar nemen we (op eigen 
kosten) een drankje, zodat we vervolgens het laatste 
stukje zonder moeite kunnen afleggen. We zijn dan 
rond 15.00 uur weer terug bij ‘De Ark’. 
U kunt zich via het bijgesloten formulier aanmelden. 
De kosten bedragen € 2,50. 
Maximale deelname van ongeveer 30 personen. 
(Zie bijgevoegd Inschrijfformulier .) 
Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

 
DAGTOCHT NAAR AKEN 
 
Op dinsdag 13 juni willen we de dagreis naar Aken orga-
niseren. Noteer de datum dus vast in uw agenda. Maxi-
maal 90 personen en de prijs wordt €62,50. 
 
Het is inclusief: 

• Vervoer per luxe touringcar 

• 1x koffie/ thee met vlaai 

• Koffietafel met kroket 

• Rondrit met gids in Aken 

• Vrij bezoek aan Aken 

• Drie gangen diner 
 
Volgende INFO meer informatie  
en de mogelijkheid tot inschrijven. 
 

GOLFCLINIC 
 
Een mooie kans om eens kennis te maken met de golf-
sport is het meedoen aan een golfclinic. Tijdens een golf-
clinic leer je de eerste beginselen van het golfspel. Daar-
bij worden de basisslagen geoefend. Dit betreft het zoge-
naamde swingen (de golfbal bal slaan over een grotere 
afstand), het chippen (de bal over een kortere afstand 
naar de green slaan (het zeer korte gras met daarin een 
klein gat, de hole) en het putten (de bal op de green in de 
hole spelen). Voor de benodigde clubs (de “stokken” waar 
je mee slaat) en ballen wordt gezorgd. 
Op de golfbaan Overbrug hebben we op woensdag 17 
mei van 10.00 uur tot 12.00 uur vastgelegd dat golfprofes-
sional Antoine de Blok van Golfclub Overbrug voor ons 

zo’n clinic zal verzorgen. De golfbaan is gevestigd aan het 
Verliefd Laantje 3A in Helmond. De kosten bedragen  
€ 12,50 per persoon. Deze activiteit, die je tot hoge leeftijd 
kunt doen, wordt door heel veel mensen leerzaam, leuk 
en gezellig gevonden. Je bent immers buiten (hopen op 

mooi weer) en in beweging. 
(Zie bijgevoegd Inschrijfformulier .) 
Digitaal inschrijven: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

 

 
WIJ VRAGEN MENSEN VOOR………. 
 
De activiteitengroep vraagt mensen die geïnteresseerd 
zijn in het onderwerp wonen/ woning, zich te melden om 
mee te werken aan het plannen en organiseren van bij-
eenkomsten die gaan over wonen en de woning. Onder-
werpen die voor Senioren van groot belang zijn. Er wordt 
dan een groepje geformeerd om een aantal bijeenkom-
sten te organiseren. Dit gaat dus over zeer interessante, 
praktische informatie over onderwerpen zoals:  

• Zo lang mogelijk thuis kunnen wonen; 

• Hoe houd ik mijn woongeluk als senior optimaal. 

• Gezondheid en veiligheid (in en om het huis maar 

ook cyber veiligheid (bankrekening/computer); 

• Dementie en hulp daarbij;  

• Mantelzorg en Goedvoormekaar box 

• Onze eigen Vrijwillige clientondersteuners (CO) 
Ouderenadviseurs,(VOA )Belastinghulpen en 
thuisadministrateur (HUBA). 

• Gratis huisbezoek en persoonlijk woonadvies door 
KBO Brabant adviseurs. 

 
Heeft U belangstelling voor dit onderwerp geeft U dan op 
als medeorganisator bij één van de leden van onze Acti-
viteitencommissie of bij de voorzitter. 
E-mail: voorzitter@kbo-stiphoutwarande.nl  

 
WE GAAN WEER FIETSEN 
 
Voor onze eerste fietstocht dit jaar vertrek-

ken we op donderdag 20 april om 10:30 
uur vanaf De Ark. We fietsen zoals gebrui-
kelijk zo’n 45 km. Behalve de gebruikelijke 
pauzes genieten wij halverwege de tocht van onze zelf 
meegenomen lunch op een uitgekiende locatie. Deze 

fietstocht is niet alleen fietsen maar we bezoeken ook het 
IVN in Bakel en een van hun leden geeft een uitleg over 
alles wat met bijen en honing te maken heeft. Zoals U 
wellicht weet is honing uit de eigen regio het beste voor 

onze body.  
Let op 18 mei i.v.m. Hemelvaartsdag verplaatst naar 25 
mei. 
 

  
WE GAAN WEER NAAR DE FILM ! 
 
Na de indrukwekkende film van januari, 
gaan we nu op 21 mei weer naar de Ca-
cao Fabriek, Cacaokade 1 Helmond, waar 
de film De Acht Bergen voor ons wordt gedraaid. Plaats 
voor maximaal 60 personen. 
De Acht Bergen is het verhaal van een vriendschap. Van 
kinderen die mannen worden die de voetafdrukken van 
hun vaders proberen uit te wissen, maar die door de 
wendingen die ze nemen altijd naar huis terugkeren 
Van het Belgische regie duo is Felix van Groeningen en 
Charlotte Vandermeersch. Naar de internationale, prijs-
winnende bestseller Le Otto Montagne van Paolo Cog-
netto. De Acht Bergen het verhaal van de bijzondere 
vriendschap tussen de stadse Pietro en Bruno; een jon-
gen uit de bergen. In hun levenslange zoektocht naar 
geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw 
blijft aan zijn berg. Ondanks hun totaal verschillende le-
vens, blijft de vriendschap uit hun kinderjaren ogenschijn-
lijk onverwoestbaar. Een film over liefde tussen mensen, 
eenzaamheid, houvast, familierelaties en verknochtheid 
aan een streek. Ontvangst om 13:30 uur met koffie/thee 
en een koekje, de aanvang van de film is om 14:00 uur 
en duurt zo’n twee en half uur en na afloop wordt weder-
om de mogelijkheid geboden om (voor eigen rekening) 
nog een drankje te nemen. Voor totaal slechts €11,00 
voor film en koffie/thee met koekje. 

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

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

Mevr. G. Aarts – Jacobs 

Dhr. G. Aarts 

Mevr. M. Dijkstra-van Heukelom   
Dhr. F. van den Boogaard  
Mevr. W. van den Boogaard – van Vijfeijken 
Mevr. B. Schiffers – van den Hurk 
Mevr. M. Fabrie – van den Hurk 
Dhr. W. Fabrie 
Mevr. G. Aarts – Jacobs 
Dhr. G. Aarts 
Mevr. M. van Huijkelom – van de Pas 
Mevr. J. van der Heijden-Suring  
Dhr. R. van der Heijden 
Mevr. H.  van Asten – van der Zwaan 
Dhr. A. van den Bosch       
Mevr. J. van de Rijdt – Tielemans  
Dhr. H. van de Rijdt 
Mevr. J. Gankema 
Mevr. J. Bergisch 
Mevr. A. van Melis  
Dhr. T. Boetzkes 
 
 
OVERLEDEN  
Mevr. F. Hoedemaker-van de Leur  
Hr. D. van der Heijden 
We condoleren familie en vrienden met dit 
verlies en wensen hen veel sterkte.  
 
AGENDA 
  
Voor de maand maart 2023 

• 01-03 wo    10:30 koffieochtend bij de Keyser 

•      14:00 zoom kunstgeschiedenis 

•      20:00 zoom kunstgeschiedenis 

• 02-03 do    14:30 Repair Café in de Ark 

• 06-03 ma    09:45 champignonkwekerij 

• 07-03 di    14:00 kienen in de Ark 

• 10-03 vrij    14:00 film over Joke in de Ark 

• 16-03 do    10:00 koffieochtend in de Ark 

• 18-03 zat    10:00 Repair Café in de Ark     

• 21-03 di    14:00 Algemene Ledenvergadering 

• 24-03 vrij    12:00 Lunch in de Ark 

• 25-03 za     10:00 Meet, Weet en Beweeg dag 

•       12:30 Meet, Weet en Beweeg dag 

• 30-03 do               Samen uit eten 

• 31-03 vrij    13:30 Duo fietsen bij de Ark 
 

Voor de maand april 2023 

• 03-04 ma  14:00 zoom leeskring Ine Pels 

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

•     14:00 zoom kunstgeschiedenis 

•      20:00 zoom kunstgeschiedenis 

• 06-04 do   14:30 Repair Café in de Ark  

• 11-04 di   14:00 kienen in de Ark 

• 12-04 wo  13:30 Duo fietsen bij de Ark 

• 14-04-vrij  12:00 lunch in de Ark 

• 15-04 zat   10:00 Repair Café in de Ark 

• 20-04 do   10:00 koffieochtend in de Ark 

•      10:30 eerste fietstocht bij de Ark 

• 27-04 do              Samen uit eten 

• 28-04 vrij  13:30 Duo fietsen bij de Ark 
 
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 

• Vanaf vrijdag  31 maart gaat het Duo fietsen 
weer van start. Vertrek om 13.30  bij de Ark.  
Heb je zin om eens mee te gaan geef dan even 
een belletje naar ,                                            
Annet Langewouters 06 10 35 02 77 

• Ook de lunches bij haar even opgeven. 

• Let op kieners, het kienen is een week naar vo-
ren geplaatst. 

• Er staan steeds nieuwe berichten op onze site 
van meldingen gemeente en KBO Den Bosch 
en activiteiten waar U belangstelling voor kunt 
hebben. Bezoek de site regelmatig en bekijk 
ook de prachtige foto’s van Willem van Nunen in 
het apart tabblad. 

• Voor iPad, mobiel problemen naar Repair Café.  
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AANDACHT VOOR HUISKAMER DE ARK 
 

Op vrijdagmiddag 10 maart om 14:00 uur wordt in de 
Ark een film gedraaid over Joke Adriaans. Deze is 
gemaakt door Wim Klaassen en iedereen is welkom.  

Verder ook aandacht voor het duo fietsen en de 
lunch aldaar. Wel opgeven bij Annet zie hierboven. 
Kijk voor de datums in onze agenda en houd die in 
de gaten. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2023 
 
Het bestuur nodigt U uit voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op dinsdag  21 maart a.s. om 
14.00 uur in De Smed. Zaal open om 13.30 uur 
 
AGENDA: 
 

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen van 15 maart 2022. De notulen zullen      

beknopt worden behandeld. De verslagen kun-
nen op aanvraag per email worden toegezon-
den of opgehaald worden bij het secretariaat. 

3. Jaarverslag secretariaat 2022 
4. Financieel verslag 2022 
5. Verslag van de kascommissie 
    Benoeming nieuwe leden kascommissie 
6. Begroting 2023 
7. Bestuursverkiezing: 
 Voorzitter is aftredend en herkiesbaar. Het kan 

natuurlijk zijn dat er leden zijn die deze functie 
ook ambiëren. Volgens de statuten kan ieder lid 
zich verkiesbaar stellen. Daartoe dient hij of zij 
zich per brief aan te melden als kandidaat, ver-
gezeld met de handtekening van tenminste 5 
leden.           

8. Toelichting programma seizoen 2023-2024   
9. Sluiting  
 

Alle verslagen en financiële stukken staan op onze 
site, maar U moet daar wel voor inloggen, omdat dat 
alleen voor onze leden toegankelijk is. 
www.kbo-stiphoutwarande.nl 

Heeft U vragen dan moet U die sturen naar de voor-
zitter voorzitter@kbo-stiphoutwarande.nl en dan 
kunnen we die een juiste plek geven om die te be-
antwoorden. U kunt dit ook schriftelijk doen op de 
vergaderdag 21 maart en de vraag dan voor de ver-
gadering even inleveren. 

VERSLAG FILM “EEN ZEE VAN TIJD” 

 
Op zondag 15 januari zijn vijftig van onze leden naar 
de Film “Zee van Tijd” geweest. Bij binnenkomst ge-
nieten van een lekker kopje koffie/thee met een 

overheerlijke bonbon. Het was een hele mooie, ont-
roerende Nederlandse film. Het op een ware gebeur-
tenis gebaseerde film wist een ieder te raken. De op 
de Atlantische Oceaan varende zeilboot, waarbij het 
vijfjarig zoontje van de zeilouders overboord slaat en 
door de golven verslonden wordt. Het hele leven van 
de ouders staat op zijn kop en heeft een verwij-

dering tot gevolg. In het  leven van de beide ouders, 
zelfs na veertig jaar, houdt dit voorval hen nog iede-
re dag bezig. Na de film hebben nog vele van ons in 
de brasserie een drankje genomen. Wij doen ons 
best om over vier maanden weer een mooie film 

vast te leggen. 
 

 
WEET, MEET EN BEWEEG DAG 
 
Op 25 maart organiseert Jibb+, in samenwerking 
met onze senioren vereniging, een gratis gezond-
heidscheck. Men  krijgt advies en informatie over 
gezondheid en voeding. Meer informatie in het bij de 
INFO gevoegd extra blad. 
 
Er worden twee sessies gehouden om 10:00 uur en 
12:30. er is voor 35 mensen plaats in iedere sessie. 
U moet zich daar wel voor opgeven en U kunt dit 
digitaal doen bij Jibb+ en de link staat ook op onze 
site: www.kbo-stiphoutwarande.nl 

U kunt ook het strookje bij het secretariaat inleve-
ren. 

GIRO 555 
 
Wij hebben namens de vereniging 
€55,55 overgemaakt naar de slachtoffers van de 
aardbeving in Turkije en Syrië. 
 

 
 

Moeder aarde 
 

De spurriekurref werd hand in hand 
Gereed gemaakt voor spurrieland 
Getekend met een kruis van as 
Terug naar hoe het eerder was 

 
Wij mensen hebben niets geleerd 

Zodat de aarde protesteert 
Ze bibbert huizen in elkaar 

Breuklijnen wezen al op gevaar 
 

De mens maakt oorlog en geweld 
Of plots geen enkel leven telt 
Pas nadien weten, is zo zuur 

Wees zuinig op mens en de natuur 
 

Repareer het puin en ingestorte muren 
Maar menselijk leed zal blijven duren 
Eenzaam, angst voor heel het leven 
Bij elk geluid komt weer dat beven 

 
Bedenk waarom je echt iets geeft 
Veerkracht en rek van al wat leeft 

Heeft ooit een eind, een slotakkoord  
Waarop de aarde is vermoord 

FvdK 
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