
 

 

 

 
STIPJES 

 

• Lintjes in Stiphout-Warande:                            
Natuurlijk gaan onze felicitaties uit naar Piet 
Jeuken en Marc de Wit, maar in het bijzonder 
naar onze twee KBO-leden Rie van der Vel-
den en Cor van der Burgt  voor hun Koninklij-
ke onderscheiding. 

• Bericht over De Ark. Eind volgende week 
bespreken we in het bestuur de voortgang. 
Zoals het er nu uitziet zullen we pas openen 
tegen het einde van de maand juni b.v. 28 
juni. 
Alle gastvrouwen zijn dan gevaccineerd even-
als de trouwe deelnemers van het eten en 
koffiedrinken. 
We openen voorzichtig met alleen het eetpunt 
en het koffiedrinken. De andere activiteiten op 
een latere datum vanwege de 1,5 m afstand. 

 

BERICHT VAN DE TAI CHI GROEP 

Beste tai chi vrienden, 
 
Wij gaan tai-chiën iedere maandag en vrijdag van 
11.00 uur tot 12.00 uur op de parkeerplaats van 
sportpark Molenven, Molenven 5, Helmond. 
Als we ziek zijn of klachten hebben blijven we na-
tuurlijk thuis. 
Er zijn geen voorzieningen zoals bankjes, toilet, wa-
ter enz.  
Er is alleen ruimte om te bewegen op anderhalve 
meter afstand en genoeg ruimte voor auto's en fiet-
sen. 
Als het regent gaat het niet door. 
Kom eens kijken als je het leuk vindt en doe gerust 
mee. 
Stuur je even een berichtje als je mee wilt doen?  
en je telefoonnummer dan voeg ik je toe aan de 
groepsapp Tai Chi buiten. 
 
Heel veel groetjes van Frans, Ans en Anny.  
telefoonnummer Anny 06-48016763  

REIZEN NAAR HET EINDE 
Bijdrage van Frans van der Horst 
 
Reizen naar het einde “Reizen naar het einde“ zo 
kondigde het Eindhovens Dagblad het vertrek aan 
van David Hordijk. U weet nog wel, op 14 januari 
2020 in de tijd toen alles nog “normaal” was, organi-
seerde KBO Stiphout-Warande een informatieve en  

 
muzikale bijeenkomst in Het Speelhuis. Zo’n krappe 
100 mensen konden toen het prachtige pianospel van 
David bewonderen. Begin mei is hij begonnen aan 
een voettocht van 2500 kilometer naar Kaap Finister-
re, wat letterlijk vertaald betekent de plek waar de aar-
de ophoudt. Deze uithoek ligt aan de Noord-Spaanse 
kust op zo’n 100 kilometer van Santiago de Compos-
tella. Met de last van een 18 kilo zware rugzak en  
daarin alles wat hij onderweg nodig heeft. In zijn 
hoofd een hoop ballast die hij in de loop van de ko-
mende maanden probeert kwijt te raken.  
Als musicus was het de bedoeling om zijn voettocht te 
beginnen en af te sluiten met pianospel. Het eerste 
plan en eenvoudigste was om dit te doen vanuit Het 
Speelhuis. Dit plan  moest hij laten varen - onze Hel-
mondse theater/muziektempel is in verband met coro-
na dicht - in het 2500 kilometer verder gelegen Finis-
terre is dit wel gelukt. Vrienden hebben via crowdfun-
ding het bedrag dat daar voor staat bij elkaar gekre-
gen. Zoals David zelf verwoordde, “Er zal in Finisterre 
ook wel ergens een piano te vinden zijn, maar mijn 
eigen piano is onderdeel van mijn verhaal, die hoort 
bij mij!” Met het beëindigen van zijn bijna afgeronde 
studie Innovatiewetenschappen aan de Technische 
Universiteit in Eindhoven hakte hij een belangrijke 
knoop door. “Ik ga me volledig aan de muziek wijden. 
Ik deed mijn studie met plezier, maar ik merkte dat 
muziek een steeds grotere rol ging innemen in mijn 
leven en dat projecten die ik bedenk aanslaan en mijn 
cd’s goed verkopen” Verder schrijft hij op zijn website 
“Na 2500 kilometer en 3,5 maand lopen verwacht ik 
dat ik een schat aan verhalen heb vergaard”. Half au-
gustus aankomen in Finisterre om dan op zijn eigen 
piano en met mijn vingers de toetsen te kunnen voe-
len, dat vindt hij heel spannend. Ook is hij benieuwd 
wie hij onderweg tegenkomt, maar vindt het wel eng 
om ’s ochtends niet te weten waar hij ’s avonds 
slaapt. David houdt zijn volgers op de hoogte via : 
 
davidhordijk.com/eindevandeaarde. Ook is hij te vol-
gen op Instagram.com/davidhordijkmusic,  
Facebook en You Tube  
 . 
 
 
 
ER IS EEN TIJD VAN MIJMEREN 7: 
Mijn overpeinzing van april heeft al borrelend meteen 
tot erupties geleid. Als we de kop in de Lindenberg 
lezen van “Donkere wolken pakken zich samen boven 
verenigingsgebouw de Smed”, laat dat weinig aan de 
verbeelding over. Ook de brief van de gemeente Hel-
mond met de aanhef: “We staan samen voor een gro-
te uitdaging……tot………….Zo komt onze leefomge-
ving er anders uit te zien” is verontrustend, want daar-
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aan gekoppeld zat de uitnodiging om een enquête in 
te vullen over zonneweides en dat deed  me wel 
fronsen, maar geeft me aan de andere kant ook 
weer de stof om mijn volgende overpeinzing te 
schrijven. 
 Persoonlijk vind ik het gebeuren van de Smed 
nog ingrijpender voor de KBO dan de zonneweide, 
maar beiden hebben aandacht en zorg nodig. Wie 
heeft trouwens de term zonneweide bedacht voor 
een veld vol zonnepanelen? Ik heb hele andere her-
inneringen aan een zonneweide. Vroeger in de zo-
mer gingen we naar het openlucht zwembad De 
Koppelen in Beek en Donk en daar hadden we pas 
een zonneweide, om te voetballen en ravotten. Toen 
nog met een dames en heren afdeling en alles 
streng gescheiden. Waar blijft de tijd. Heel zo’n fijne 
dag werd dan steevast afgesloten met de nieuwe 
snack een zakje potato chips van Smith’s met een 
klein builtje zout verpakt in een blauw zakje. Dat 
moest je dan eerst opsporen om je chips te zouten. 
Dat was genieten. Later hadden we ook een zonne-
weide bij zwembad De Wissen en toen was ik ouder 
en het bad was bovendien gemengd  en de bikini 
had zijn intrede gedaan en dus was die zonneweide 
om een geheel andere reden een waar genot. Deze 
herinneringen krijg ik niet gekoppeld aan een wei 
met zonnepanelen. De bedenker van de term zal 
dus een stuk jonger en zakelijker zijn dan ik. 
 Meer zorg baart me eigenlijk de bestuurlijke 
onbalans in ons land. Dit begint in de landelijke poli-
tiek waar een presentatie moddergooien wordt gede-
monstreerd en politieke belangen ver boven de 
noodzakelijke landsbelangen worden  verheven. Nu 
sluit onze gemeente daar op aan en vraagt aan mij 
en aan alle volwassenen boven de 18 jaar zo’n en-
quête in te vullen. Ik heb meteen een aantal ernstige 
bezwaren en bedenkingen. Als eerste schakelen we 
de ouderen uit, want daar is van bekend dat ze nog 
niet goed met digitale zaken kunnen omgaan en die 
leggen dit dus naast zich neer. Gaan de anderen 
(het kost maar 10 minuten tijd staat er ook nog) dit 
wel serieus invullen of bekijken? Of wordt het zoiets 
van wie zingt het mooiste of ziet er het mooiste uit of 
kies maar wat? 
 Ik moest eerst om op de hoogte te zijn een tweetal 
rapporten doorworstelen met de kenmerkende kwa-
len van de bureaucratische, bestuurlijke folianten 
cultuur. Onder andere “Milieuvisie Helmond 2025”. 
Kenmerkend want ze zijn lang van stof, doorspekt 
met afkortingen en kleurige grafieken en kaartjes. 
Met veel moeilijke termen en begrippen en vooral 
veel oncontroleerbare cijfers en getallen die dan lei-
den naar prognoses, verwachtingen en protocollen. 
Alles gelardeerd met de wettelijke kaders en afwe-
gingen. Dit had tot gevolg dat ik totaal geen ant-
woord meer kon geven op de gestelde vragen in de 
enquête zonder allerlei twijfels en aarzelingen. Ik 
bedacht me toen pas, wat gaan ze met die oncontro-
leerbare uitslag doen? Ze kunnen straks mooi zeg-
gen dat we er toch zelf voor hebben gekozen. Hoe 
de uiteindelijke beslissing ook moge zijn. Waar is de 
tijd gebleven dat onze bestuurders en gekozen 
volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid 
namen om de juiste keuzes te maken? Je zit toch 

niet op die plek alleen voor het geld of  in de schijn-
werpers te staan en voor de lofbetuigingen, maar 
ook voor studie en strijd en juiste beslissingen ne-
men ook bij tegenwind. Je vraagt ook niet aan kin-
deren of ze snoep lekker vinden om dan een vrij-
brief te kunnen krijgen om ze vol met zoetigheid te 
stoppen zodat je later kan zeggen “je hebt er toch 
zelf voor gekozen”. 
 

Ik behoor niet tot de groep zwartkijkers en heb dan 
wel een grote interesse in geschiedenis en historie, 
maar begrijp als geen ander dat de stroom der ver-
nieuwing niet tegen te houden is. Soms kun je een 
steen in die stroom verleggen en plaatselijk wat re-
sultaat halen maar uiteindelijk zal de stroom zelf be-
slissen en alles met zich meenemen en een nieuwe 

wereld scheppen, waar ze dan weer mee leven en 
waarschijnlijk trots op kunnen zijn. 

 
 
 

Ik stort……mijn hart uit 
 

“Vuurke” stoken op de stort 
Was vroeger voor jongens wel een sport 

Het vuur is er dus nu al weer 
Om zonneweide dan dit keer 

We mogen van de politiek 
Zelfs kiezen met een groot publiek 

De mensen van de  overheid 
Zijn blijkbaar heel hun visie kwijt 
Ook landelijk maken ze het bont 
En strooien modder in het rond 
en kletsen altijd maar wat raak 
Zonder te denken aan hun taak 
Niet daarvoor ben je uitgekozen 

Niet om loze lucht te lozen 
Maar om ons als volk te sturen 
Door storm en door hete vuren 
De volksvertegenwoordiging 

Is serieus een heel zwaar ding 
Je kiest uiteindelijk alleen 

De beste uitkomst voor iedereen 
En kies je links is rechts weer boos 

Want iedere keus is altijd broos 
De juistheid blijkt pas achteraf 

een schreeuwer volgen is pas laf 
 

FvdK 
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