
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen 
onze afdeling: 

 

Mevr. J.M.E. Verberne-Bakermans 
Mevr. E.L.M. Fransen-Coenen 

 
  

 STIPJES 

• Iedereen heel hartelijk bedankt voor de voor 
ons bestuur stimulerende bedankjes die wij 
mochten ontvangen bij de uitgedeelde KBO-
tasjes. 

• Ook bij de verspreiding van de presentjes aan 
al onze vrijwilligers hoorden we veel positieve 
geluiden. In deze tijd van “on-ontmoeting” 
vonden wij als bestuur dat zeer plezierig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beste leden van KBO Stiphout-Warande 
Begin 2020 wensten we elkaar alle goeds voor het 
nieuwe jaar. Nu, aan het eind van dit corona-jaar, 
moeten we helaas vaststellen, dat veel van onze 
voornemens niet zijn uitgekomen. 
Wij gaan ervan uit, dat er in 2021 wel weer activitei-
ten georganiseerd kunnen worden. 
De contributie voor 2021 is € 25,00 per KBO Stip-
hout-Warande lid. Heeft u een incasso-machtiging 
afgegeven dan wordt dit bedrag rond 23-01-2021 
geïncasseerd. 
Heeft u geen incasso-machtiging afgegeven dan 
graag overboeking van € 25,00 per lid op 
 bankrekening NL98 RABO 0149 6956 75 t.n.v. 
KBO Stiphout-Warande o.v.v. contributie KBO Stip-
hout-Warande 2021.  
Graag betaling na 01-01-2021 en voor 01-02-
2021 
Wilt u niet langer lid zijn van KBO Stiphout-
Warande, wat erg jammer zou zijn,  geef dit dan 
voor 01-01-2021 door aan kbostiphout@gmail.com 
of neem contact op met het secretariaat.  
Adres zie bovenaan in deze Info. 
 
 
 
 
 
 
 

 

BERICHT van het REPAIR CAFE 

 

In deze tijd van corona en nog eens corona kunnen 

wij helaas niet samenkomen in huiskamer De Ark. 

Die ruimte is te klein voor de geldende coronaregels. 

Daarom wordt er nu alleen gerepareerd en is de 

café-functie tijdelijk helaas onmogelijk. 

Sinds mei werken wij volgens onze Corona Repair 

Service. Dat wil zeggen: onze reparateurs doen hun 

werk thuis. U hoeft slechts een mail te sturen naar 

repaircafe@gmail.com met een beschrijving van uw 

probleem en zo mogelijk een foto erbij. Enkele da-

gen later neemt een van onze vrijwilligers contact 

met u op en spreekt met u af waar en wanneer u uw 

klusje kunt komen brengen. Na afloop hoort u van 

deze reparateur wanneer u het weer kunt komen 

ophalen. Wie niet kan mailen mag bellen naar 0492-

536970. Onze service is gratis, alleen nieuwe onder-

delen zijn voor uw rekening. Een fooi wordt zeer op 

prijs gesteld. 

OPROEP: 

Wij zijn op zoek naar een medewerker die kennis 

heeft van elektronica. Bent u die persoon en heeft u 

wat tijd ter beschikking, wil dan aub contact opne-

men met bovenstaand e-mailadres. Bij voorbaat 

dank. 

 
ER IS EEN TIJD VAN MIJMEREN 2: 
 
Omdat deze tijd aanleiding geeft tot mijmeren schrijf 
ik maar een deel 2. Ook de hoeveelheid positieve 
reacties op mijn vorige overpeinzing doet me dit be-
sluiten. Het is trouwens niet alleen bedoeld voor 
Stiphoutenaren, want ik ben er van overtuigd dat 
heel veel mensen uit andere plaatsen afkomstig dit 
helemaal kunnen  aanvullen  en invullen met eigen 
namen en gebeurtenissen als je tenminste de KBO-
leeftijd hebt. Overal was het een beetje hetzelfde, 
behalve misschien in de grote stad. Die waren wat 
verder en dat betekent in dit geval niet beter. Het 
was daar anders, want niet alle vooruitgang is altijd 
noodgedwongen vooruitgang. We hopen de nieuwe 
INFO weer in oude stijl te kunnen schrijven, maar op 
dit moment ziet het daar nog niet naar uit. 
 

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. 11 2020 
januari-februari 

mailto:kbostiphout@gmail.com


 

 

 
 

Herinner dingen 2 
 

Ik was aan het einde van het papier 
En dacht we gaan maar stoppen hier 

Maar velen vonden dat te vlug 
Dus kom ik er maar vlug op trug 
Ik delf weer op en wik en boor 

En draaf dus nog maar even door 
 

’s Morgens heel vroeg al in de kerk 
De misters ook al aan het werk 

Iedere mis wordt genoteerd 
En op je lijst gerapporteerd  

Na de mis dan  slibberen op het plein 
Natuurlijk  moest het dan wel winter zijn 

Dan slibberden we  dwars maar over de weg 
Tot Frans Verstappen in de heg 
 Het spelen had een vast seizoen 

Dan ging je samen hetzelfde doen 
Bijvoorbeeld een buil voor het jonge kind 
de vlieger,  het tunneke,  bij weinig wind 

Het koren was dan van het veld 
De schoven dan niet meegeteld 

De staart gevuld met plukken gras 
En kei kapot als hij de lucht in was 

Een sport was het maken van zo’n ding 
Voordat ie echt uit vliegeren ging 
Marinus den Dikke voor de latjes 

Behangsel plak liep dikwijls gladjes 
Bij Leen Fario kocht je papier 

De winkel gevuld met jouw plezier 
Je zei wel nooit leen Fario 

Want ze vond die naam echt maar zo, zo 
Kaptollen knikkeren met een gaatje 
Heel fanatiek maar, och dat raad je 

Je draaide met je hak een gaatje rond 
Meteen als je een tegenstander vond 
Bij het bokken ging je keihard loelen 
Ze  moesten ook je knokkels voelen 

Touwtje springen kaatsenballen 
Hinkel perken met getallen 

met zand gevulde schoensmeer doos  
vond je als jongen vaak  waardeloos 

Dat was voor ons het meidenspul 
Vlug afgedaan als flauwe kul  

Het “buten”met het humkeboren 
Het woord is nu compleet verloren  
Ja heel de buurt die deed dan mee 

Zelfs Driekske Dolf keek dan tevree 
Bij Aben kwam een kraam te staan 

 Wat Thikke van Uden ook heeft gedaan 
Rolmops, worstje, eitje, friet 

Heel veel meer  had je nog niet 
Gerwen Liessend Aale pezen 
Heel snel naar de finish sjezen 

Als de tour in Frankrijk werd gefietst 
Op Croy terug nog knollekes  gebietst 

 

 
Wel schrik dan voor den bozen boer 
Die lagen volgens ons wel op de loer 
Ook kroenselen bij Nard van Singen 

Heel spannend wel dees stoute dingen 
Je kreeg dan  vijgen om je oor 

Dat deed ook vlot meneer pastoor 
Je ging dat thuis ook niet vertellen 
Want dan volgde veel meer lellen 

Of stiekem domme regels schrijven 
Om een fout erin te wrijven 

Thuis verstoppen had je geleerd 
Het werd verdubbeld gegarandeerd 

Je durfde weinig fouts te doen 
Zo leerde je toen je goed fatsoen 
Ze dreigden ook nog met de hel 

dus gekke dingen liet je wel 
Veel stoute plannen werden dus verpest 

Want je geweten deed de rest 
De Streuf begon de Rabobank 

En ome Tienus verkocht toen  drank 
Kwam De zwarte ruiter  daar dan op bezoek 
Die kwam ,leek het wel, uit een jongensboek 

voor hem en Sjaksjoer veel ontzag 
en schrik voor iets wat echt niet mag 

Piet Snuf als slijter en  een café 
Hij deed met toepen heel graag mee 

Van Gusta mocht hij wel niet verliezen 
Want dat kreeg hij dubbel ‘vur zijn kiezen ‘ 

De zoon van de veldwachter begon zelfs een kroeg 
Want zes cafés was niet genoeg 

Den dikke van Geertjes heel imposant 
Ja, heel de schut was interessant 
Bij ons tante Til thuis in’t café 

Ze droegen zelfs echt wapens mee 
langs Herzberger begon mijn voetballeven 

in 50 competities was ik  heel gedreven 
Ja, Wierts en Dielis die hadden we twee 

De Lak, de Slim den Hat en Dree 
Van Pofke, Flap, van Esdonk ,van den Boom 

Is iets waarvan ik nog ooit droom 
 Bij Stiphout Vooruit en met elkaar 

 herinner dingen die ik bewaar 
hoe meer je leert hoe meer je mist 
hoe de wereld ooit eens is “gewist” 

Gelukkig kun je heel goed leren 
Ook nieuwe dingen te waarderen 

Het verleden vergeten is geen kunst 
Het is een ingebouwde gunst 

Bij het ouder worden hoort vergeten 
Want ook de rest raakt dan versleten 

 

FvdK 

blz. 2 

info kbo stiphout-warande 11 januari-feb. 

Op-
zeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:  
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarssstraat 17 


