
 

 

 

 

NIEUWE LEDEN 

We verwelkomen de volgende nieuwe leden binnen 
onze afdeling: 

Mevr. L. Honig-Berg en Dhr. R. Honig  
Meneer J. Intven  
Mevr. A. van der Horst-Heuvelmans  
Mevr. W. Haberthur-Mulders 
Mevr. J. Mentrop-Bongaerts 
Mevr. P. Bekx 
   
OVERLEDEN  
Dhr. J. Wijnhoven  
Mevr. E. Derix-Schrik 
Mevr. L. Fransen-Janssen  
Dhr. C. Valkenaars   
   
We condoleren familie en vrienden met dit verlies 
en wensen hen veel sterkte.  
 
 
AGENDA 
 
 
Voor de maand februari 2022 

• 02-02-2022      10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 03-02-2022 14:30 Repair Cafe in de Ark  

• 08-02-2022 14:00 kienen in de Ark   

• 14-02-2022 14:00 zoom boekenlezing 

• 15-02-2022 14:00 bijeenkomst nieuwe leden          
    in de Ark 

• 17-02-2022 10:00 koffieochtend in de Ark  

• 18-02-2022 10:00 bloemschikken in de Ark 

• 19-02-2022 10:00 Repair Café in de Ark 

• 22-02-2022 14:00 lezing Frans Kapteijns  
    in de Ark= uitgesteld 

• 24-02-2022  Samen uit eten   

• 28-02-2022 14:00 zoom leeskring    
   nog onder voorbehoud i.v.m. carnaval 

 
Voor de maand maart 2022 

• 02-03-2022 14:00  zoom kunstgeschiedenis 
            20:00 zoom kunstgeschiedenis 

• 02-03-2022      10:30 koffieochtend bij de Keyser  

• 03-03-2022 14:30 Repair Café in de Ark  

• 08-03-2022 14:00 kienen in de Ark   

• 17-03-2022 10:00  koffieochtend in de Ark 

• 18-03-2022 10:00  bloemschikken in de Ark 

• 19-03-2022 10:00 Repair Café in de Ark  

• 31-03-2022  Samen uit eten  
 laatste donderdag van de maand  

 
 
 
WEKELIJKSE AKTIVITEITEN 

 ’ Huiskamer De Ark’ 

•  Rikclub:   woensdag 10.00 uur 

•  Rikclub:   donderdag 10.00 uur  

•  Wandelen: dinsdag     9.30 uur 

  

In zalencentrum ‘De Smed’  

•  Biljarten  woensdag   9.00 uur 

•  Gym I      woensdag 10.30 uur 

•  Gym II   woensdag 11.30 uur 

In het ‘Fanfaregebouw’   

•  Tai Chi   maandag  10.00 uur en 11.00 uur  

•  Tai Chi   vrijdag      10.00 uur en 11.00 uur  

 

STIPJES 

• De meest actuele informatie vindt u steeds op 
onze website www.kbo-stiphoutwarande.nl 

• Denk aan de Corona App of de papieren versie, 
want bij alle bezoeken hebt U die nodig. 

• TV programma Helmonds Goud met nieuwe 
programmering. Kijk op onze site voor info. 

 
 
 
 
 
 
Bij degene die KBO Stiphout Warande hebben ge-
machtigd is de afgelopen dagen de contributie voor 
2022 geïncasseerd. Als dat niet zo is dan heeft u nog 
niet betaald. Wilt u dan € 25,00 per lid overmaken op 
bankrekening NL98 RABO 0149 6956 75 t.n.v. KBO 
Stiphout Warande o.v.v. contributie 2022. 
Graag voor 15-02-2022. Dank u wel. 
 
WAT IN HET VAT ZIT……….. 

Naast de lezing van Frans Kapteijns is ook al in de 
planning opgenomen een bezoek aan IVN. 

De natuur lijkt nog in winterslaap. In feite is ze op nau-
welijks zichtbare wijze al volop bezig met zich voor te 
bereiden op het nieuwe seizoen. In de tweede helft 
van april willen we onder leiding van IVN – gidsen  
een wandeling organiseren die ons de ogen zal ope-
nen voor het nieuwe leven dat dan al zichtbaar is of 
zich aankondigt. 
Maar ook in deze ‘stille’ maanden is er het nodige te 
vertellen over natuurverschijnselen waar we eigenlijk 
te weinig bij stilstaan. We gaan hiervoor een bijeen-
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komst plannen in IVN-trefcentrum De Koekoek (in 
Speeltuin Helmond-West), waarbij leden van het IVN 
aan de hand van een presentatie onze ogen willen 
openen voor wonderen van de natuur die zich veelal 
in het verborgene afspelen. 
De beschikbare ruimte daar is beperkt en afhankelijk 
van de dan geldende coronaregels. Daarom maakt u 
meer kans hieraan te kunnen deelnemen als u zich 
snel inschrijft. 
In de volgende INFO komen we hier op terug en 
melden de datums en aanvangstijden. Ook zal er 
dan een inschrijfformulier komen waarop U kunt in-
schrijven. 

 

 
 

VERSOEPELING MAAR………... 

 
Als ik dit schrijf heb ik zojuist de persconferentie ge-
volgd en de beperkte versoepeling tot me laten 
doordringen. Ik besef dan wel dat dit voor ons nog 
niet veel soelaas biedt. Wel gaat de bijeenkomst 
nieuwe leden niet door en wordt verzet naar een 
nog nader te bepalen datum. Dit geldt trouwens ook 
voor alles wat in De Ark georganiseerd wordt, want 
hier wachten we op de volgende versoepeling in de 
hoop dat we in februari weer alles kunnen laten 
doorgaan. De sportactiviteiten hebben meer bewe-
gingsvrijheid, maar of dat lukt is aan de coördinato-
ren en met de bekende corona voorschriften. De 
agenda wordt dus eigenlijk een opsomming van wat 
we eigenlijk allemaal hadden kunnen doen, helaas. 
Veel beslissingen zullen van meer factoren afhanke-
lijk zijn en dus moeten de coördinatoren van de ver-
schillende geledingen maar zelf beslissen. 

Er is door het bestuur van bovenaf geen eenslui-
dend besluit te nemen, door de grote verschillen in 
grootte,  plek en aard en omvang van de activiteiten. 
We willen die coördinatoren natuurlijk altijd steunen 
met beslissing nemen of leden informatie geven 
enz.. 

Van de leden vragen we alleen begrip en wat initia-
tief om erachter te komen of iets doorgaat. Het kan 
nu gewoon even niet anders.  

 

  Wie had dat kunnen denken, dat toen ik het 
eerste gedichtje en mijn mijmeringen produceerde 
als een soort opvulling wegens invallende corona 
perikelen, dat ik nu al bijna aan mijn 25-ste epistel 
zit te werken. 

In deze tijd is heel veel afgebroken en ook wel weer 
opgebouwd, maar dat kan niet gezegd worden van 
vertrouwen en geduld in onze maatschappij en wat 
erger is, ook niet in onze medemens. We knalden 
dus met gemengde meningen het nieuwe jaar in, 
vandaar dat ik maar gekozen heb om te proberen 
positief te beginnen. 

 

  

 

 

 

Het jaar begon 
 

We vallen langzaam uit elkaar 
Wat de ander zegt is niet meer waar 

Met praten zijn we nu wel klaar 
We vliegen als rotjes uit elkaar 

 
Ongehoorzaam is in de mode 

Er vallen immers minder doden 
Toch hoop ik als een oude man 

Dat alles toch wat milder kan 
 

In het nieuwe jaar moeten we leren  
Positief te reageren 

Komt de stoom toch uit mijn oren 
Zul je mij dan ook niet horen 

 
Voor hartmalheur of liefdessmart 
Krijg je gewoon een varkenshart 

Het virus wordt ook afgedaan 
We gaan er gewoon weer tegenaan 

 
Met de semi lockdown kun je 

In je doordeweekse plunje 
Lekker chillen op de bank 

Daarvoor Omicron mijn dank 
 

En kun je stiekem ondertussen 
Kiezen wie je wel wil kussen 

Met verstand geef je geen hand 
Staat beleefdheid aan de kant 

 
Je hoeft de winkel niet bezoeken  
Voor het passen van wat broeken 

Wil je volk zien dan volstaat 
Bezoek de vaccinatie straat 

 

Je voeding wordt heel snel gebracht 
Dat heeft de handel snel bedacht 

Hoor je van een virus tak 
Kiest de mens voor zijn gemak 

 
Afhaal voedsel is wat men eet 

De kraampjes groeien bij de vleet 
Dan hoef je zelf niet aan de bak 

Met vreugde ga je uit je dak 
 

Al is het weer nu nog wat zuur 
Er gebeurt al veel in de natuur 
Het nieuwe leven komt eraan 

Ook voor ons een nieuw bestaan 
 

Ik ben met liefde positief 
Al klinkt dat minstens wat naïef 

Op positief zijn wordt getest 
Alleen maar dáár is negatief het best  
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