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NIEUWE LEDEN

Leeskring 2, dinsdag 7 maart om 14:00 uur
ook in café “De Sport” in de Dorpsstraat
 Lezing kunstgeschiedenis in café “De Sport”
op woensdagmiddag 8 maart om 14:00 uur
en woensdagavond 8 maart om 20:00 uur in
café “De Sport” in de Dorpsstraat


Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen onze afdeling:
Mevr. A. van Lierop - Smulders,
Piet Soerplantsoen 66
Mevr. H. van de Kimmenade-Verbakel en
dhr. F. van de Kimmenade, Dorpsstraat 22G
Mevr. M. van Berkel-Jansen,
Van Duijnhovenstraat 10
Mevr. M. van den Heuvel-Driesseen
Dorpsstraat 29j.
OVERLEDEN

Mevr. W. Geelen-Grundeken, Schutterslaan 1
Dhr. H. Wouters, Tivoli 12
Wij condoleren familie, vrienden en bekenden
met het verlies van hun dierbare en wensen de
nabestaanden veel sterkte toe.
AGENDA

Voor de maand februari 2017
 Bijeenkomst Onbezorgd Ouder Worden” op
woensdag 1 februari om 14:00 uur zalencentrum “De Smed” aan de Dorpsstraat, een lezing verzorgd door mevr.
Claudia Pelzers, voedingsdeskundige
 Koffiemorgen woensdag 1 februari om 10:30
uur in “De Keyser”
 Leeskring 1, maandagmiddag 6 februari om
14:00 uur in café De Sport in de Dorpsstraat.
 Leeskring 2, dinsdag 7 februari om 14:00 uur
ook in café “De Sport” in de Dorpsstraat
 Lezing kunstgeschiedenis in café “De Sport”
op woensdagmiddag 8 februari om14:00 uur
en woensdagavond 8 februari om 20:00 uur in
café “De Sport” in de Dorpsstraat
Voor de maand maart 2017
 Koffiemorgen woensdag 1 maart om 10:30
uur in “De Keyser”
 Leeskring 1, maandagmiddag 6 maart om
14:00 uur in café “De Sport” in de Dorpsstraat

VASTE AKTIVITEITEN

In “De Ark”
 Kienen, dinsdagmiddag 14 februari resp.
7 maart om 14:00 uur
 Wandelen. Elke dinsdagochtend om 9:30 uur
Vertrek bij de poort van “De Ark”
De wandeling duurt ongeveer 1 uur
In zalencentrum “De Smed”
 Biljarten elke woensdagmorgen om 9:30 uur
Niet in de carnavalsweek (1 maart)
 Gym elke woensdagmorgen om 10:30 uur
Niet in de carnavalsweek (1 maart)
In het “Fanfaregebouw”
 Tai Chi iedere maandag- en vrijdagmorgen
om 9:30 uur en elke donderdagmiddag om
13:30 uur
Niet in de carnavalsweek!
BESTUURSZAKEN

Op 17 december 2016 heeft Jan van Toorn, om
hem moverende redenen, te kennen gegeven
met onmiddellijke ingang het voorzitterschap
van KBO Stiphout / Warande neer te leggen.
De overige bestuursleden konden slechts zijn
besluit respecteren.
In de daaropvolgende weken heeft het bestuur
alle mogelijke moeite gedaan om een kandidaat
te vinden die bereid was om Jan van Toorn, ad
interim, op te volgen tot de eerstvolgende
algemene ledenvergadering van 21 maart 2017.
Na veel gesprekken te hebben gevoerd en veel
informatie te hebben ingewonnen, is het bestuur
er in geslaagd een nieuwe, nog te benoemen,
voorzitter te vinden.
Het bestuur is erg blij u te kunnen mededelen
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dat de heer Frans van de Kimmenade er mee
heeft ingestemd per direct als interim-voorzitter
tot het bestuur toe te treden.
Frans van de Kimmenade is bij veel leden een
bekende. Hij was jarenlang een gewaardeerde
leerkracht op de St. Trudoschool en is sinds
enkele jaren met pensioen.
Hoewel hij ook voorzitter van de bridgeclub is,
hebben wij hem toch bereid gevonden ad interim
toe te treden tot het bestuur van onze
vereniging.
Het bestuur zal hem in de ledenvergadering van
21 maart voordragen om gekozen te worden tot
nieuwe voorzitter van onze afdeling.
Het kan natuurlijk zijn dat er leden zijn die deze
functie van voorzitter ook ambiëren.
Volgens de verenigingsstatuten kan ieder lid
zich verkiesbaar stellen voor deze bestuursfunctie.
Daartoe dient hij of zij zich per brief aan te
melden als kandidaat vergezeld met
handtekeningen van tenminste 5 leden.
Deze brief dient uiterlijk vóór zaterdag 7 maart
2017 binnen te zijn op ons secretariaat,
Dorpsstraat 24e.
Naast een voorzitter zoekt het bestuur nieuwe
bestuursleden, mede omdat Joost van Mourik te
kennen heeft gegeven te willen aftreden en niet
meer herkiesbaar is.
Gelet op het feit dat in de komende tijd
meerdere bestuursfuncties vacant komen, doet
het bestuur dan ook een dringend beroep op
alle leden, die iets voelen voor een bestuursfunctie, zich kandidaat te stellen.
Hierdoor zouden wij dan mogelijk na de komende ledenvergadering van 21 maart niet alleen
een voltallig, maar ook een toekomstbestendig
bestuur hebben.
NAAMSWIJZIGING VAN ONZE WEBSITE

JAARPROGRAMMA VAN ONZE AFDELING

Het bestuur is niet gelukkig met het jaarprogramma zoals u dat bij de INFO No 1 van jan/
feb 2017 ontvangen heeft.
Het bestuur heeft onlangs besloten om het jaarprogramma in de vorm van een A5 boekje, zoals
dat de laatste jaren gebruikelijk was, uit te geven. Dit “Jaarboekje 2017”zal, bij de INFO
No 3 mrt/april 2017 uitgegeven worden.
VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST 17 JANUARI

Ieder jaar biedt het bestuur al onze vrijwilligers
een uitje aan als blijk van waardering voor hun
inzet en zorg.
Dit jaar bekeken we de tentoonstelling van de
Vlisco. Annette Kuypers hield een inleiding
waardoor wij goed voorbereid de geschiedenis
van de Vlisco konden bekijken en natuurlijk ook
alle prachtige stoffen en kunstwerken konden
bewonderen.
Daarna bezochten wij ook nog het volledig vernieuwde en verbouwde kasteelmuseum.
Het is zeer de moeite waard om aan deze
prachtige tentoonstelling meer tijd te besteden.
Wij hadden ondertussen wel trek in koffie en
werden verwacht in lunchroom “De Keyser”.
De daar geserveerde lunch, voorafgegaan door
een kop soep, was zeer naar ieders smaak.
De vrijwilligers vonden het een zeer geslaagde
en gezellige bijeenkomst en zijn benieuwd wat er
volgend jaar op het programma zal staan.
BIJEENKOMST NIEUWE LEDEN

Op pagina 1 van deze INFO ziet u bovenaan
links de nieuwe naam staan van onze website
www.kbo-stiphoutwarande.nl
Deze aanpassing vond het bestuur noodzakelijk,
zeker door de komst van vele nieuwe leden van
de afdeling O.L. Vrouw.
Ook past deze naam beter bij de gemeentelijke
indeling van wijken en last but not least ook bij
het verspreidingsgebied van het wijkblad
“De Lindenberg”. De naam van de voormalige
website ‘www.kbo-stiphout’ blijft voorlopig
nog bestaan, zodat u ook onder deze naam nog
kunt inloggen.
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Op woensdag 25 januari organiseerde het bestuur in “De Smed” de jaarlijkse bijeenkomst voor
alle nieuwe leden van onze afdeling.
In het afgelopen jaar mochten we ruim 50 nieuwe leden verwelkomen.
Hiervan waren er ruim 30 aanwezig op de kennismakingsbijeenkomst. Zij werden bij binnenkomst verwelkomd met een kopje koffie of thee
met een plak cake.
Babs van de Kerkhof, onze secretaris, heette
hen van harte welkom bij onze vereniging en
gaf daarna aan de hand van een Power Point

info kbo stiphout/warande No 2 feb/mrt 2017

presentatie een overzicht van de organisatiestructuur van KBO Brabant en Kring Helmond.
Na het nuttigen van een drankje in de pauze,
stelde zij alle bestuursleden voor, waarna Frans
van de Kimmenade, als iterim-voorzitter, van
de gelegenheid gebruik maakte iets over het oude Stiphout te vertellen. Daarna volgde een uitvoerig overzicht van alle activiteiten die
Stiphout/Warande organiseert.
De aanwezigen reageerden hier zeer positief op
en velen waren blij verrast door de veelheid en
verscheidenheid van de mogelijkheden.
Het bestuur riep de nieuwe leden op na te denken over een mogelijke rol bij één van de activiteiten, of mogelijk zelfs als bestuurslid.
Rond 16:00 uur kon het bestuur de bijeenkomst
afronden.
Uiteraard werd er onder het genot van een
drankje nog wat nagepraat. Het was een
nuttige en gezellige bijeenkomst.
STICHTING “4HETLEVEN”

Stichting “Vier Het Leven” organiseert film-, theater-en concertbezoeken voor ouderen die veelal
thuis zitten.
De Stichting is een non-profit organisatie die in
2005 werd opgericht en is uitgegroeid tot een
landelijke organisatie die film-, theather-, en concertbezoeken voor ouderen verzorgd. Onze gasten worden persoonlijk door vrijwilligers van deur
tot deur begeleid. Zij kunnen genieten van een
arrangement waarij alles is geregeld om zorgeloos uit te gaan.
Vier het Leven telt landelijk meer dan 1.500 vrijwilligers - veelal cultuurliefhebbers - die zorgdragen voor een persoonlijke begeleiding van de
ouderen.
Elke vrijwilliger begeleidt maximaal drie ouderen
per activiteit waarbij ‘samen uit, samen genieten’
centraal staat. De kracht van Vier Het Leven zit
in het maatwerk, de persoonlijke aandacht en
het wegnemen van drempels.
De gasten worden persoonlijk opgehaald en
weer thuisgebracht. Begeleiding, vervoer, entree
en 2 consumpties zijn allemaal inbegrepen.
De prijs kan variëren, afhankelijk van de kosten
van het entreekaartje. De gemiddelde prijs zal
tussen de 25 en 50 euro liggen. Dat de Stichting
voorziet in een grote behoefte, blijkt wel uit de
groeicijfers.
Namen in 2006 nog 600 ouderen deel, in 2016
verwachten we 20.000 deelnemers.
Zo worden steeds meer ouderen in contact
gebracht met betekenisvolle ervaringen en met
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elkaar.
Een lokaal initiatief dat is uitgegroeid tot een landelijke organisatie die sociaal culturele arrangementen verzorgt voor duizenden ouderen door
heel Nederland.
Theater “Speelhuis”is partner van Vier het Leven.
Informatie: https//www.4hetleven.nl
SYMPOSIUM

Op woensdag 8 maart 2017 organiseert de
werkgroep Identiteit & Zingeving (I&Z) van KBOBrabant een symposium:
“Eenzaamheid en zingeving”.
Dit wordt gehouden in Cultureel Centrum
“De Schakel” Kerkstraat 104 in Gilze.
In de eenzaamheid van deze geïndividualiseerde tijd neemt de behoefte aan zingeving toe.
Zijn we nog in staat om ons leven betekenis te
geven behalve dan dat we het materieel zo goed
mogelijk willen hebben? Zingeving, het besef
ertoe doen, erbij te horen, kan helpen om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan.
Sprekers zijn Manuela Kalsky en Anja
Machielse.
Twee toonaangevende hoogleraren die ook nog
eens op toegankelijke en inspirerende manier
over het onderwerp spreken.
Ook KBO-Brabant voorzitter Frans Slangen is
aanwezig.
Programma:
09.30 uur Ontvangst met koffie
10.00 uur Start programma
Anja Machielse
korte pauze
Manuela Kalsky
12.30 uur: Lunch
13.30 uur: korte samenvatting door de
dagvoorzitter
paneldiscussie en gesprek met de
zaal
14.45 uur: Afronding door Frans Slangen,
voorzitter KBO-Brabant
15.00 uur: Gezamenlijke afsluiting met hapje en
drankje
Voor meer informatie en aanmelden ga naar de
website van KBO Brabant:
www.kbo-brabant.nl onder het kopje “nieuws”
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NIEUWS VAN KBO-KRING HELMOND

In deze maandelijkse rubriek wil het bestuur van
KBO-Kring Helmond u
informeren over allerlei zaken die spelen
“boven” de afdelingen en die voor u van belang
of interessant zouden kunnen zijn.
Opmerkingen en/of suggesties zijn welkom via
het secretariaat van de kring:
info.kbokringhelmond@kpnmail.nl
Toegang tot internet
De belastingdienst en de bibliotheken hebben
een convenant gesloten waarin wordt geregeld
dat openbare bibliotheken gratis ruimte, internet
en printmogelijkheden bieden, waardoor burgers
die thuis geen internet hebben, toch van deze
faciliteit gebruik kunnen maken.
De samenwerking tussen belastingdienst en bibliotheken bestaat concreet uit het volgende:
 Gratis toegang tot computers met internet en
printfaciliteit om zaken met de overheid te regelen.
 Gratis aanbieden van digivaardigheidscursussen waaronder Digisterker en Klik & Tik
bij lokale vestigingen van bibliotheken.
 Het beschikbaar stellen van ruimte en computerfaciliteiten voor spreekuren van maatschappelijk dienstverleners, die burgers ondersteunen bij de aangifte van hun belasting of de
aanvraag van toeslagen.
De hier bedoelde maatschappelijk dienstverleners kunnen bijvoorbeeld belastinginvullers zijn.

BELASTINGSERVICE VAN DE VBOH
De belastingservice is opgezet omdat
gebleken is dat veel ouderen geld
van de belasting terug konden krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienden.
De vrijwillige belastinginvullers helpen de senioren bij het invullen van de belastingaangifte.
Gaat u voor meer informatie naar het internetadres: www.vboh.nl
Herinnering.
Onze penningmeester is zeer verheugd te
kunnen melden dat de meeste leden de
Contributie voldaan hebben.
Jammer dat er nog enkele leden zijn die
Vergeten zijn te betalen.
Vandaar deze herinnering.

Pas op met gebruik van foto's van internet!
Bij KBO-Brabant komen wel eens berichten binnen van afdelingen die een forse rekening krijgen gepresenteerd voor het gebruik van foto's
die van internet zijn gehaald.
Pas daarmee op!
Op de meeste teksten en foto's rusten namelijk
auteursrechten. Het risico bestaat dat de
auteursrechthebbende een forse boete eist en
dat kan vervelend uitpakken.

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door contact op te nemen
met ons secretariaat: KBO Stiphout p/a Dorpsstraat 24e
telefoon 0492-516018 of per e-mail: kbostiphout@gmail.com
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