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NIEUWE LEDEN
We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen
onze afdeling:
Mevr.P.van Berkel- van Hoof

OVERLEDEN
Dhr. T. van Eekeren
L
Mevr. van Meel-van Lieshout
We condoleren familie en vrienden met dit verlies
en wensen hen veel sterkte.
STIPJES
•

•

•

•

•

•

Repair Café blijft actief:
Dat wil zeggen: onze reparateurs doen hun
werk thuis. U hoeft slechts een mail te sturen
naar repaircafestiphout@gmail.com met
een beschrijving van uw probleem en zo mo
gelijk een of meer foto’s erbij. Enkele dagen
later neemt een van onze vrijwilligers contact
met u op en spreekt met u af waar en wan
neer u uw klusje kunt komen brengen. Na af
loop hoort u van deze reparateur wanneer u
het weer kunt komen ophalen. Wie niet kan
mailen mag bellen naar 0492-536970.
Op onze site vindt U een nieuw adres voor de
Rijbewijskeuring en de gegevens. U moet hier
wel contant afrekenen want de pinautomaat is
nog niet geïnstalleerd.
Ook op onze site (adres in de kop hierboven)
veel informatie over digitale fraude en wat U
daar aan kan doen om dat te voorkomen.
Hierin wordt aandacht geschonken aan onder
andere phishing en digitale fraude via Whatsapp. U kunt daar doorklikken naar tal van leu
ke weetjes door Hendrik Groen uitgelegd.
Dit is Helmond Radio , maakt vanaf april op
maandagmiddag wekelijks een radioprogram
ma voor ouderen. Het programma heet: ‘Weet
je nog....’. Meer informatie op het extra blad
en op onze site.
We gaan ook op TV. De lokale omroep
DitisHelmond TV start op maandag 3 mei met
‘Helmonds Goud’, Kijk op onze site.
Bedevaart naar Handel in groepsverband is
afgelast maar op onze site krijgt U meer infor
matie en een gezond alternatief.

AFGELASTING FIETSROUTE 1 maar........
Alhoewel het weer ons anders doet voorschotelen is
het voorjaar toch begonnen.
Het met een grote groep fietsen vinden wij, gezien de
huidige situatie, nog onverstandig.
Wij zijn daarom bezig om een aantal fietsroutes uit te
werken, zodat u individueel toch kan genieten van
onze prachtige omgeving.
Op de website van onze KBO staat de eerste nieuwe
fietsroute van ongeveer 40km.
In de loop van de komende weken gaan er ook routes
komen met grotere afstanden.
Wij wensen u veel fietsplezier
Namens de fietsgroep: Frans v.d.Horst
ER IS EEN TIJD VAN MIJMEREN 6:
Ik kreeg de aandrang om dit stukje te schrijven
toen een blauwe happelaar een stukje Stiphoutse his
torie wegknabbelde in slechts twee dagen.
Een brok herinneringen gaan door me heen.
Ik denk aan de tijd dat ik geboren ben op het Raad
huisplein, de oorspronkelijke Lindenberg . Er is nog
maar één harde weg van Mierlo-Hout naar Gerwen en
langs die weg of in de onmiddellijke nabijheid staan
nog 30/40 boerderijen aangevuld met wat burgerhui
zen. Verder weg zijn nog meer boerderijen op het
Heitje en in de Vennen en op het Geeneind en Kruis
schot en naar Croy. We zijn gewoon een boerendorp,
maar wel Ons Dorp. Ik zie nog het Aambeeld van Bert
de Smed, waar hij of zijn knecht de paarden van hoef
ijzers voorzag. Later krijgt café van Oorschot de naam
Het Aambeeld en het zalencentrum de naam De
Smed. Een plek vol herinneringen, want ook de herin
neringen van het Patronaat en later De Stip, worden
naar dit punt verplaatst of meegenomen. We denken
in een vlaag van hoogmoed een geweldig Multi Func
tioneel Centrum te kunnen maken. Helaas had en
heeft de gemeente daar andere gedachten over.
Misschien heeft de uit
groei van het boerendorp naar
een forensische wijk StiphoutWarande daar mee te maken.
De algemene visie in bestuurlijk Helmond schijnt van
de gedachte uit te gaan dat wij het hier makkelijk sa
men kunnen redden en vooral makkelijk kunnen beta
len. We moesten zelfs ons beste beentje voorzetten
om huiskamer De Ark te kunnen bewaren voor onze
bewoners. Al met al een schril contrast in de Wijkhui
zen in andere wijken als de Geseldonk, De Lier,
Westwijzer, De Loop, De Fonkel en Brandpunt of hoe
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ze allemaal mogen heten. Wij komen er zonder
meer erg bekaaid af, zeker als we de Warande erbij
betrekken. Maar het stopt hier niet. De nieuwste ont
wikkeling neergelegd in de woonvisie van het Helmondse gemeentebestuur met het ultieme doel te
groeien naar een stad boven de 100.000 inwoners
spreekt duidelijke taal.

Ook een opdracht aan KBO, wijkraad, Zonnebloem,
buurtverenigingen en andere verenigingen om de
handen ineen te slaan en samen te werken om nog
iets van Ons Dorp in ons welzijn te laten betekenen.

De happelaar was er_zo klaar mee ook met
Bertje Manders en er gaat nog meer volgen. De ten
takels van Brandevoort komen dreigend op ons af.
We mogen ons nu misschien zelfs gelukkig prijzen
dat de mooie leemkuilen destijds met verdacht vuil
zijn volgestort. Nuenen en Gerwen zijn aardig onze
richting aan het opschuiven. Ik moet waarschijnlijk
blij zijn met de productievelden wat nog iets van na
tuur doet vermoeden. Het Geeneind is uitgegroeid
tot een openlucht paardenstalling annex maneges.
Laarbeek groeit ook onze kant op en we moeten
Croy aan hun inzicht en visie over laten en hopen
dat daar nog wat van overblijft. Ook mijn bossen,
mijn gedroomde jungle van vroeger, waar ik me in
het oerwoud waande, verdwijnt al ras. Op zon- en
feestdagen ben ik in een stadswandelpark met
overal geparkeerde auto’s. Nog wat gazons aanleg
gen en we zijn het Vondelpark. Ik zal mijn IJsvogeltje
en mijn Wielewaal ( ja die van de skele wiewaw) wel
niet meer tegenkomen.

Het dorp verdwijnt
Ik had een groene doortrapfiets
En had het naar mijn zin
Ik was altijd op zoek naar iets
En racete vlot langs Martha Spin
De Geeneindse velden als ver avontuur
De Roemmortel en de Duvelse Putten
Vooral in de schemer en nachtelijk uur
Of anders de bossen met stiekeme hutten
De Vennen, de kuilen gegraven voor leem
Of later de vuilstort om vuurtje te stoken
Ik kende het hele Stippentse heem
Van Witven tot Croy als bloem hier ontloken

We worden een stad, een grote stad, want de
happelaar is nog niet klaar. Misschien een mogelijk
heid voor het gemeentebestuur om bij Monopoly aan
te kloppen. Dit spel stamt nog uit de tijd van de Ge
neraliteitslanden, want ik weet niet of het jullie ooit is
opgevallen, maar alle genoemde straatnamen ko
men uit steden boven de grote rivieren. Tijd voor
protest en tijd voor actie. Het gemeentebestuur kan
daar Ons Dorp laten vervangen door twee klinkende
Helmondse straatnamen. Het was al een teken aan
de wand, dat Wim Daniëls en Huub Stapel een
zoektocht begonnen naar Het Dorp als uitstervend
fenomeen. Ook het bekende liedje van Friso Wiegersma “Het Dorp” gezongen door Wim Sonneveld
zal langzaam uit de crematoria songlijst verdwijnen
omdat ze gewoon geen herkenning meer hebben
aan bijvoorbeeld het tuinpad van mijn vader of een
kar die ratelt op de keien.

Ik rijd op mijn E-bike in een zeer stadse wijk
Met stenen verdwijnt mijn oud avontuur
Voor stadse begrippen gelukkig heel rijk
Voor dorpse begrippen dan toch wel wat zuur
De happelaar is echter nog even niet klaar
Ons dorp verdwijnt wordt park en wat steen
Het doet toch wat pijn heel even dan maar
Vooruit één traan voor wat al verdween
De happelaar hapt ook het dorpse gevoel
Dan komen de muurtjes en ook om de mensen
Groot groeien uiteindelijk de finish het doel
Maar wij blijven zitten met andere wensen

FvdK

Misschien beangstigend
maar ook een opdracht voor ons allen om het goede
uit ons dorp te bewaren. Naast het bouwen van wo
ningen ook het dorpse welzijn van de mensen in de
gaten houden en daar ook iets voor strijden. Dit
geldt nu voor een wijkhuis of voor alle andere voor
zieningen die ons welzijn bepalen.

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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Digitale vragen? Vraag om hulp
!
Deze week ontvangt u bij dit blad twee aparte kaarten. Hierop worden twee
dingen uitgelegd. De eerste kaart gaat over hoe u boodschappen kunt
bestellen via internet. Dit werd in maart ook uitgezonden op Dit is Helmond.
De tweede kaart geeft u uitleg over hoe u via whatsapp foto's kunt delen
met een bekende. Hierover is in de week van 3-7 mei elke ochtend om 10.00
uur een uitzending van Koffie met een Tablet op de lokale tv-zender Dit is
Helmond.
Een medewerkster van de Bibliotheek geeft stapsgewijs uitleg over foto's
ontvangen en sturen met uw telefoon.
Na die uitzending begint de sportles van Jibb+.
Deze kaart krijgt u normaal gesproken als u deelneemt aan een bijeenkomst van 'Koffie met
een Tablet'. Begrijpt u het toch nog niet helemaal, of heeft u andere vragen over de
computer, tablet, telefoon, e-mail of internet? Vraag dan om hulp!
Waar kan ik de komende weken terecht met digitale vragen?
Wanneer de strengere maatregelen weer worden versoepeld, zijn er ook mogelijkheden om
fysiek vragen te stellen of om te oefenen met het internet. Dan kunnen we ook weer van
start gaan met het project 'Koffie met een Tablet', waar u in de wijk tijdens een gezellige
bijeenkomst wat kunt leren over digitale mogelijkheden, zoals het versturen van foto's en
reserveren via het internet.
Nu dit nog niet kan, is er wel nog steeds hulp beschikbaar. Schroom niet om er gebruik van
te maken:
Wilt u de filmpjes nog eens terugzien dan kan dit via https://www.kbo-kringhelmond.nl/watdoen-wij/koffie-met-een-tabletgeen-pilletje/
Digiwijzer telefonisch spreekuur

Van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
kunt u gratis telefonisch al uw digitale vragen stellen aan
de
medewerkers van Bibliotheek HelmondPeel.

Maak een afspraak via www.bibliotheekhelmondpeel.nl
of bel 0492 522 220
Digi-hulplijn (0800 1508)

Van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur
kunt U ook bellen naar de DigiHulplijn met uw digitale vragen.
Bel hiervoor gratis naar 0800 1508

Weet je nog..• Een radioprogramma

KBO

voor ouderen
Elke maandagmiddag van 15.00 - 17.00 uur

Dit is Helmond Radio maakt vanaf april op maandagmiddag wekelijks een radioprogramma
voor ouderen. Het programma heet: 'Weet je nog....'. Twee uur lang muziek en onderwerpen
die voor ouderen interessant zijn. De presentatie is in handen van Willy van der Linden en
Anton van Stekelenborg.
Het programma is te beluisteren op golflengte 107.2 of via de kabel op 94.4. En natuurlijk op
internet via www.ditishelmond.nl/radio.
Verzoekplaatjes en praatjes

Wilt u: een verzoekplaat indienen...
Wilt u: laten weten welke muziek u wilt horen....
Wilt u: live in de uitzending komen voor een praatje....
Vul onderstaande antwoordstrookje in en lever het in bij de
activiteitenbegeleiding van Savant Zorg of de Zorgboog.
Of stuur een mail naar: weetienog@ditishelmond.nl
Of bel met Willy: 06 50 23 64 58
meer informatie op onze site www.kbo-stiphoutwarande.nl

Naam:

------------------------------------------------------------------------------------

Telefoon:

------------------------------------------------------------------------------------

Verzoekplaat:

------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp (praatje):

o

-------------------------------------------------------------------------------------

Wil graag in de uitzending: ja/nee

Dit is Heimond

