
 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen 
onze afdeling: 

 
Dhr. T.M. van Berkel 
 

  
  

OVERLEDEN  
Mevr. M.Gieskes-Kroon 
Dhr. D.Gieskes   
Dhr. J.M.Verhoeven 
 
We condoleren familie en vrienden met dit verlies 
en wensen hen veel sterkte.  
 
STIPJES 

• Bericht van de penningmeester:                 
Beste leden van KBO Stiphout-Warande,   
Mijn verzoek om voor 01-03-2021 de contribu-
tie te betalen is door jullie medewerking ge-
lukt.                                                             
Heel hartelijk dank daarvoor. 

 
 
 
 
 

 
WAAR HOOP BEGINT  

 
Waar hoop begint gloort ook het leven 

De draad oppakken is het streven 
Dit alles door een kleine spuit 

Uit stilstand schakelen naar voorruit  
 

De jeugd wil graag zijn vrijheid terug 
Ik hoop in fases niet te vlug 

De dreiging zijn we nog niet kwijt 
En overmoed leidt echt tot spijt 

 
Deze tijd zal zwart het boek in gaan 
Een blad om heel vlug om te slaan 

Toch is er ook iets uit te leren 
Stilstand kan ook motiveren 

 
Als alles komt naar nieuw normaal 

Dan schreef het virus een echt verhaal  
Er was een vleug saamhorigheid  

Raak dat nu samen niet meer kwijt 

 
FvdK 

 
 

 
Beweegroutes: 

 
Wandelen met… in Stiphout en Warande 
 
In samenwerking met de gemeente Helmond heeft 
Jibb+ speciale Beweegroutes uitgezet in Helmond. De 
Beweegroutes zijn routes door de wijk en, waar mo-
gelijk, door een natuurlijke omgeving. 
 
Twaalf routes van vier kilometer 
De beweegroutes in Helmond worden aangegeven 
met speciale gele pijlen die in de afgelopen maanden 
zijn geplaatst. In totaal zijn er twaalf routes uitgezet 
die elk een lengte van ongeveer vier kilometer heb-
ben. Ze zijn bedoeld voor iedereen die graag wat 
meer wil bewegen in de buitenlucht. Dit kan alleen, 
met de hond, samen met vrienden of zelfs onder be-
geleiding.  De routes zijn toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers, maar ook hardlopers en fietsers kunnen de 
route afleggen. 
 
Iedere maand gaan we ‘Wandelen met… 
Iedere eerste maandag van de maand wordt één Be-
weegroute uitgelicht door een buurtsportcoach van 
Jibb+.  
We noemen dit ‘Wandelen met…’. Soms nodigen we 
een speciale gast uit, die samen met de buurtsport-
coach en de deelnemers de route gaat lopen. Deze 
gast maken wij vooraf bekend via de lokale pers en 
onze eigen sociale media en website. 
 
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten, voor-
af aanmelden is niet nodig! Om 11.00 uur starten we 
met de wandeling vanaf het startpunt. 
 
Voor Stiphout maandag 7 juni, startpunt ’t Aam-
beeld 
 
Voor Warande maandag 2 augustus startpunt 
Skatebaan Warande 
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ER IS EEN TIJD VAN MIJMEREN 5: 
 
Ik kreeg de laatste tijd een beetje en raar gevoel. 
Een gevoel van hoop sloop naar binnen. Niet door 
de geluiden van de verkiezingen en de berichten op 
het nieuws, maar door het woord vaccinatie. Of mis-
schien toch wel dat er om me heen iets veranderde, 
echt de vinger kon ik er niet op leggen. 
 
Daarbij heb ik mijn eerste langere fietstocht onder-
nomen samen met mijn eigen “brother in arms”. Met 
mijn mooie, ondernemende vrouw maalden we toch 
een 60 km. weg onder de wielen in de buurt van 
Weert. Leuk dat je dat samen kunt doen, dan wel op 
de e-bike. Het leek toen al wel lente en dat intensi-
veerde dat gevoel. Zon, lucht en uitschietende wil-
gen en drukke vogelpaartjes benadrukte dat gevoel. 
De boterham in de buitenlucht, samen met de limo-
nade erbij waaierde ook nog de schoolreisjes herin-
nering binnen en dat zorgde voor een echt geluksge-
voel. We hebben blijkbaar niet zoveel nodig. 
 
Dit in tegenstelling met de nieuwsberichten, want die 
voorspellen een echte derde golf en zeker nog geen 
versoepelingen.  Bovendien calamiteiten en cata-
strofes van de gehele wereld en ontbering en ver-
schrikking in beeld bij het journaal en bij de oproep 
tot financiële steun met zieke baby's in de reclame-
blokken. Dan mogen huilebalken als Marco Borsato 
voor een miljoenen publiek een anderhalf uur duren-
de smeekbede op TV houden over vreemdgaan en 
hun moeilijkheden, tegenslag en de beroerdigheid 
erna en haalt André Hazes jr. zelfs de nieuwsberich-
ten met zijn nare scheiding. Vroeger bleven zulke 
berichten als roddelpraatjes in een dorp hangen en 
kwamen niet veel verder. Het is dat Gerard van 
Maasakkers een liedje maakte over het  drama van 
Cis Verdonk die dagenlang dood in haar huisje lag 
en dat haalde amper de krant, anders had ik dat 
nooit geweten. 
 
Vreemd dat alleen ellende, onheil, ongeluk, nood en 
vreemd gedrag altijd het nieuws haalt. Als ik er ver-
der over nadenk is dat op meer gebieden zo. We zijn 
gefocust op rottigheid en afwijkende zaken en wor-
den getroffen door slechtheid en sensatie. We willen 
ongelukken bekijken en de boeken en films zijn on-
denkbaar zonder die drang naar nieuwsgierigheid en 
de drang naar kommer en kwel. Misschien komt 
daar zelfs dat woord vandaan, gierig naar nieuws. 
Gierig dan wel in de oude betekenis, van begerig of 
verlangend naar en niet in de moderne betekenis 
van overdreven zuinig. 

 
Zelfs in de oude kinderliedjes zoeken we die ramp-
spoed en deernis en gebrek op. “Berend Botje” ging 
uit varen en……..eerst nog naar Zuid Laren, maar 
veel verder kwam hij niet en hij kwam nooit meer 
weerom. 
 
“Bonnie” ontvluchtte op dezelfde manier de sores. 
En verder “Jan Huigen”. Die zat uit beproeving al 
niet comfortabel in zijn ton met een hoepeltje erom, 
maar toen viel ook nog alles in duigen. We zongen 
heel vrolijk over blijkbaar een opgegeven papegaai, 
want “papagaaitje leef je nog” is geen alledaagse 
vraag. En wat de denken over “Daar was laatst een 
meisje loos?” Ik heb pas op oudere leeftijd begre-
pen wat daar allemaal loos was en ik kan je verze-
keren dat dat ook bij Linda’s Wintermaand op de TV 
kon komen. Ook Annemarieke kon een uitnodiging 
verwachten, ik bedoel dan die van “Zeg Annemarie-
ke waar gaat gij naar toe” en ze maakt er geen ge-
heim van dat ze naar de soldaten gaat. Ook hier zijn 
boeken en tragische verhalen over vol geschreven 
en niet op de laatste plaats over de beroerde gevol-
gen dikwijls. Weer goed voor een programma als 
“DNA onbekend”. Een nog grotere tophit en toen 
voor ons een groot geheim was wat er toch aan de 
hand  zijn met ‘Kortjakje”. Dat ging dus over de mi-
sère en doffe narigheid van Kortjakje , want zij was 
altijd ziek, behalve op zondag. Onze kinderlijke goe-
gemeente was niet geleerd om door te vragen en 
google bestond nog niet en dat was maar goed ook. 
Het blijkt te gaan over een jenever drinkend vrouws-
persoon, die werkte bij de secreten of stadstoiletten 
waar ze een niet nader te benoemen beroep uitoe-
fende. 
Zelfs de meisjes (die ik in mijn jeugd abusievelijk 
veel braver dan de jongens achtte) zongen in hun 
touwspringliedjes over “Karel “die al bij één zijn 
been brak en bij vijf zijn wijf sloeg en nog meer ge-
tob en malaise moest verduren.  
Wat een malheur en een verdriet, we moeten maar 
overschakelen naar instrumentale muziek. Hoewel 
ook daar hebben ze naast majeur ook mineur uitge-
vonden. Dat klinkt zwaarder met meer tragiek en 
somberheid. Onze taal is erop ingericht, want ik heb 
nu al meer dan 40 verschillende synoniemen ge-
bruikt om alle rottigheid te beschrijven. Weer iets 
voor de puzzelaars onder ons. 
 
Blij was ik dus met de hoop uitstralende vragenlijst 
van Emmanuel Verleg. We moeten weer de weg 
inslaan van een betere toekomst met plannen en 
mogelijkheden. Vul de soort enquête in, zodat er 
weer majeur klanken komen in deze mineur ge-
kleurde wereld en het bestuur en de activiteitencom-
missie weer aan positieve zaken kunnen werken. 
Doe je mee? 
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Opzeggen lidmaatschap: Contact opnemen met ons secretariaat:  
KBO Stiphout-Warande p/a Kavelaarssstraat 17 
5708 JC Helmond, 0492-537078, kbostiphout@gmail.com 


