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NIEUWE LEDEN
We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen
onze afdeling:
Mevr. J. Tijdhof-van Bavel
Dhr. W.J. Thijsen en
Mevr. M.P.W.G. Thijsen-van Hoof

Het bestuur wordt gedechargeerd voor het door hen
gevoerde beleid in 2019.
Door de coronacrisis stelt het bestuur voor de begroting 2019 te continueren in 2020. Dit kan van belang
zijn voor de subsidieaanvraag en continuering van
het beleid in onze vereniging. Rest nog een nieuwe
kandidaat voor de kascontrole. Liefhebbers graag
doorgeven aan het secretariaat.

OVERLEDEN
Dhr. J.Nagelkerke
Mevr. M.A.P.T. Boetzkes – Heijwegen
We condoleren familie en vrienden met dit verlies
en wensen hen veel sterkte.

ALWEER GEEN AGENDA:

STIPJES
•
We bedanken Leo van der Schuren voor zijn
inzet als webmaster. Jammer dat hij nu op 86 jarige
leeftijd moet stoppen vanwege wat probleempjes
met de gezondheid.
•
Theo Vlamings is bij de laatste bezorging van
de Ons lelijk gevallen en is niet meer in staat dit
werk voort te zetten. Uiteraard betreuren we dit ten
zeerste en willen hem voor het maandelijks terugkerende werk hartelijk danken. Zijn wijk wordt nu door
Wim Ederveen overgenomen en een gedeelte van
de wijk Stiphout gaat naar Dhr. Niek Termeer.
Hij is bereid gevonden om in Stiphout diverse adressen voor zijn rekening te nemen.
Wij hopen dat we lang van zijn bezorgingsactiviteit
kunnen profiteren.
•
Langs deze weg wil ik iedereen, die op welke
manier dan ook aandacht heeft gegeven aan ons
gouden huwelijksfeest heel erg bedanken. Speciaal
het St. Antoniusgilde met hun wens, vergezeld van
het magnifieke JUMBO boodschappenpakket, wat
persoonlijk door Ralf en Olga bezorgd werd. Daarbij
de kaarten en de mails en appjes en de inspanningen van onze kinderen en kleinkinderen, die van de
13e oktober voor ons toch nog een geweldige dag
maakten, ondanks de beperkingen van de nieuwe
corona maatregelen.
Henny en Frans van de Kimmenade

Het zal wel duidelijk zijn dat we geen agenda kunnen maken. Alles ligt weer stil.
We hebben als bestuur ook de kerstviering al afgelast en we zijn zoekende naar alternatieven om toch
nog iets voor onze leden te kunnen doen.
Onze nieuwe scheut van het bloemschikken kreeg al
de eerste uitlopers. Maar opeens stopte het: een bekend virus gooide roet in het eten.
Maar misschien kan er rond de kerstdagen toch iets
gepland worden.
Lezingen Kunstgeschiedenis en Leeskring.
In april is de laatste bijeenkomst van vorig seizoen
niet doorgegaan.
Een nieuw seizoen komt dichterbij, maar ook het corona-virus komt weer dichterbij.
Bij de pakken neer gaan zitten of zoeken naar een
oplossing?
De oplossing is gevonden in het geven van zoomsessies. De deelnemers aan de sessies ervaren het
als positief.
Dank je wel Ine Pels voor de oplossing.
OPKIKKERTJE
De activiteitengroep kwam met een prachtig initiatief
om leden andere mensen te verrassen met een
bloemetje.
Het idee ontstond door het wegvallen van de ontmoeting in de pastorietuin, wat op zijn beurt weer
ontstond uit het wegvallen van de 85+ middag en de
muziekmiddag.

VAN HET BESTUUR:
De schriftelijke jaarvergadering

Een vijftigtal mensen hebben meegedaan aan het
geven van dat opkikkertje aan een ander. Misschien
was de term eenzaamheid een te zwaar begrip voor
Wij willen als bestuur hartelijk danken
sommigen, want de bedoeling was meer om een anvoor het in ons gestelde vertrouwen dat der een hart onder de riem te steken. De term
we een goed beleid voeren en dat we
“opkikkertje” was in dit geval perfect. Ze hoopten eimet al onze inzet op de juiste weg begenlijk om een wederzijds goed gevoel te kunnen
zig zijn. We kregen geen vragen of opmerkingen
bezorgen bij zowel de gever als de ontvanger.
aangaande de jaarstukken en beschouwen dit als
een stimulerende instemming. De jaarrekening 2019 Activiteitengroep hartstikke bedankt voor het mooie
wordt aldus vastgesteld en ondertekend door de
initiatief en het werk dat jullie verricht hebben.
voorzitter.
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ZOMAAR WAT VAN DE VOORZITTER:
Normaal zou ik nu in de hal aan het tennissen zijn,
maar de corona maatregelen blokkeren mijn sportieve impuls.
Ik zit plotseling weer met een compleet lege INFO.
De uitstapjes worden beperkt tot de boodschappen
op de fiets. We zoeken steeds een winkel uit, die
wat verder van ons af ligt om toch wat beweging te
krijgen . Ik ben blij dat ik niet zo’n horloge of telefoon
heb, die mijn kinderen hebben, die alle bewegingen
of workouts heel precies in beeld brengen. Ze zouden me constant aansporen tot een hogere intensiteit van staan en bewegen. Dan toch maar de trap in
ons appartement gaan nemen.
Ik krijg dan wel veel tijd om na te denken, want mijn
vrouw gaat dan de winkel in gewapend met het
mondkapje en ik blijf dan braaf buitenstaan om al die
mensen druk in de weer te zien. Ik bedenk dan dikwijls dat het economisch nog niet zo slecht moet
gaan als ik de bergen boodschappen in volle karren
voorbij zie trekken en in zeer nieuwe auto’s zie verdwijnen. Totdat plotsklaps een jonge knaap door de
ingang, die duidelijk geen uitgang hoort te zijn, met
een volle boodschappentas naar buiten komt gesprint, deze zijn ook overduidelijk niet betaald. Ook
deze workout laat ik zuchtend aan me voorbijgaan,
in de zekere overtuiging dat ik hem toch niet kan inhalen. Dat was vroeger toch anders, bedenk ik zuchtend maar gelaten.
Terug naar de lege INFO. Ik kijk naar buiten voor
inspiratie en zie de bomen vanuit mijn computerkamertje allerlei herfstkleuren gaan vertonen en besef
dat de natuur zich eigenlijk totaal niets aantrekt van
het andere natuurverschijnsel dus van de viruscommotie. Het virus zelf zal zich ook wel niet bewust zijn
van alle onrust die het veroorzaakt. Ik lees dan ook
nog dat de miljardairs op deze wereld er het meeste
garen bij spinnen en dat die er enkel met miljarden
op vooruit schijnen te gaan.
Hoopgevend is de ontwikkeling van een medicijn of
vaccin tegen het virus, maar als ik dan de problemen
weer hoor van protocollen, restricties en wereldafspraken en dan ook nog een indicatie van een prijs
hoor voor één vaccinatie, moet ik de wenkbrauwen
opnieuw fronsen. De wereld houdt blijkbaar nog
steeds teveel rekening met arm en rijk en ik hoop
dat bij de verdeling van het vaccin niet naar het geld
wordt gekeken. Glimlachend bedenk ik dat het virus
dit onderscheid hopelijk niet maakt, maar tegelijk
weet ik dat de omstandigheden en dus de kansen dit
wel zullen logenstraffen.
Zijn er dan geen lichtpuntjes te bespeuren? Is alles
dan negatief? Ik wil toch graag positief blijven. Al
schrijvend besef ik dat dit in relatie met het virus wel
een zeer twijfelachtige constatering is. Bij alle coronatesten is negatief namelijk positief en omgekeerd.
Dus moet er in dat negatieve zeker ook iets positiefs
te melden zijn.

Het eerste wat me te binnenschiet is de ruimte die
we krijgen om te leven. Veel moet-dingen vallen
weg. Was eerst alles vast ingedeeld en werd het dikwijls bijna een dwangmatig moeten en moeten voldoen aan, ontstaat nu de ruimte om te kunnen genieten van kleine dingen.
We krijgen weer tijd om iets te doen waar we anders
niet aan toe kwamen of krijgen de ruimte voor elkaar en onze medemens. Als U nu ruimte heeft om
iets te doen in onze prachtige KBO StiphoutWarande afdeling dan kan dat. We zoeken dus een
gegadigde voor de kascommissie 2020 en we zoeken een webmaster die iets met de computer wil leren en de andere webmaster wil steunen. Ook OnE
kan altijd mensen gebruiken die zich in willen zetten
voor de ander. Bezoek maar de websites van KBO
Stiphout-Warande en Omzien naar Elkaar. Als U interesse heeft, geeft U dat maar door aan het bestuur
en we vinden beslist een plekje.
Een tweede positief punt is dat we moeten improviseren en dus nadenken over wat nu. Een mooi voorbeeld is de viering van onze gouden bruiloft, waar de
kinderen iets moesten verzinnen. Onze geplande
reis en later de etentjes moesten worden afgelast,
maar dat belette de kinderen niet om ons samen de
gehele dag met van alles bezig te houden en te plezieren. Alles binnen de coronaregels en improvisatie
ten top.
Er is dus van alles mogelijk als we maar oog blijven
houden voor de mogelijkheden en positief blijven
behalve dan bij de coronatest. Daar moeten we met
zijn allen maar lekker negatief blijven.

Nieuw normaal
Ik ben het moe te gaan ageren
Om het negatieve te negeren
De getallen worden zoiets als pi
Waarin ik niet de waarde zie
Bekende Nederlander is plots docent
Omdat iedereen je blijkbaar kent
Geleerden gaan in alle wegen
De Meilandjes kom ik alom tegen
De koning gaat dan nog op reis
Ja, zacht gezegd niet heel erg wijs
We spreken over een nieuw normaal
En werken aan een nieuw moraal
Denk niet IK mag dat toch wel doen
Hanteer gewoon je goed fatsoen
Beslissend is niet TV of krant
Maar gewoon ons eigen gezond verstand
FvdK
Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarssstraat 17
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com
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