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AGENDA
KBO Sluiting: zaterdag 23/12 t/m maandag 1/1/18
13/12, 28/02, 28/03
13.30 uur: Bloemschikken.
18/12
16.00 uur: Kerstviering ’t Zwaantje
04/01
09.30 uur: Nieuwjaarsreceptie
24/01, 25/04 en 24/10: 14.00 uur: Kruisjassen
21/02
14.00 uur: Vrijwilligersmiddag
21/03
14.00 uur: Algemene leden Vergadering
02/05 en 31/10
14.00 uur: Bingo!!
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VAN DE REDACTIE
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Dat is duidelijk te merken aan de
bomen. Zij laten hun blaadjes vallen. Mensen moeten tegen de wind in
fietsen. Het regent vaker. Maar… de herfst heeft ook zijn mooie kanten. Wat te denken van de kleurenpracht. De bomen laten zich van
hun mooiste kant zien.
Ook is het ’s avonds weer vroeg donker. Het zijn echt de donkere dagen voor kerstmis. We kunnen het echter thuis ook gezellig maken.
Kaarsjes aan en lekker warm in huis. En dan laat de wind maar loeien
en het buiten regenen. En juist tijdens deze donkere avonden kunt u
lekker op de bank kruipen om onze Mededelingen weer te lezen.
De redactie wil u allen fijne kerstdagen wensen en alle goeds voor
2018 (wat vliegt de tijd).
Ans Vonhof
Beste leden,

VAN DE BESTUURSTAFEL

Als dit boekje bij u op de deurmat valt zitten we midden in de decembermaand. Een emotionele maand voor ons allen. De een houdt ervan.
De ander ervaart de lange, donkere dagen als een loden last. Een last
omdat de duisternis helaas niet doorbroken en verlicht zal worden door
de warmte en hartelijkheid van naasten om hem heen. December de
maand van verwachting, van hoop, van voornemens, van mijmeringen
en herinneringen. Wij, leden van het bestuur, hopen dat december
voor u een maand vol warmte en genegenheid mag zijn. Ook hopen
we u deze paar laatste dagen van 2017 nog in ‘De Treffer’ te ontmoeten. Daar treffen we elkaar wellicht in de mooi versierde ontmoetingsruimte of in een van de activiteitenlokalen. En als het daar niet is, dan
misschien in de sfeervolle zaal van ’t Zwaantje op maandag 18 dec.
Want de Kerstcommissie heeft samen met pastor Hetty Bresser en
dominee Hans Hinkamp weer een prachtige Kerstdienst samengesteld.
En mochten we elkaar mislopen… dan tot volgend jaar. We staan op
dinsdag 2 jan. gewoon weer voor u klaar. En twee dagen later heffen
we op donderdag de 4e samen het glas op een goed 2018.
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Namens het bestuur wens ik u allen een zalig Kerstfeest en een goed,
gezond en gelukkig 2018.
Stien Pothof, vz.
KERSTVIERING 18 dec.
Aanmelden kan nog…
De Kerstcommissie is er in geslaagd om weer
een mooie dienst samen te stellen. Naast de
oecumenische dienst m.m.v. pastor Hetty
Bresser, dominee Hans Hinkamp, ons eigen seniorenkoor o.l.v. Marjo
en gastpianist Ben Heutinck is er weer de overheerlijke maaltijd. Maar..
zoals u al jaren gewend bent zal er ook in 2017 weer een speciaal optreden na de maaltijd zijn. Wat of wie het is.. dat verklappen we hier
niet maar… dit optreden, geheel passend in de kerstsfeer, zal u verrassen en ontroeren. Heeft u zich nog niet aangemeld en u wilt toch nog
graag deelnemen, vul dan het strookje in en lever het per omgaande
in.
Zaterdag 16 dec. moet het echt in de brievenbus Raadhuisstraat
18a
===========================================
Ondergetekende geeft ___ persoon/personen op voor de Kerstviering op maandag 18 december 2017. Hij/zij geeft daarbij KBO Lichtenvoorde toestemming eenmalig € 22,00 per persoon af te schrijven
van zijn/haar rekening.
Naam: ____________________
Adres: _________________________
Naam: ____________________
Adres: _________________________
Naam: ____________________
Adres: _________________________
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UITNODIGING
NIEUWJAARSRECEPTIE
Het bestuur nodigt haar leden graag
uit voor de nieuwjaarsreceptie.
Datum:
Donderdag 4 jan. 2018
Plaats:
‘De Treffer’
Tijd:
09.30- 11.45 uur.
Samen met de leden van de werkgroep Welzijn hopen wij u te mogen
begroeten om na de koffie met kniepertjes samen het glas te heffen
op een zalig, mooi, gelukkig maar bovenal gezond 2018.
Geachte kaartvrienden,
Woensdag 25 oktober j.l. was de laatste
kaartmiddag voor 2017.
Het was weer een gezellige en sportieve middag.
Na 3x 16x geven was de eindstand als volgt:
Op de 1e plaats geëindigd de gebroeders L. en R. Weijers. Totaal 4080
punten.
Op de 2e plaats geëindigd: G. Prinsen en J. Wekking (Th. Bronkhorst
is de eerste 16 keer geven ingevallen). Totaal 3850 punten.
Op de 3e plaats zijn geëindigd: B. Wopereis en H. Hulshof. Totaal 3800
punten.
Op de 4e plaats geëindigd: J. ter Bogt en J. te Plate. Totaal 3790 punten.
Tevens werd er ook gekaart voor de kampioen van 2017 bij
zowel de dames als heren.
Over de totaal 3 kaartmiddag in 2017 zijn kampioen voor 2017:
De dames F. Beuting en W. Tankink met een totaal aantal van 10440
punten. Bij de heren: F. Hummelink en H. Bokkers met een totaal aantal van 11200 punten.
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Namens de organisatie allen van harte proficiat met dit behaalde resultaat.
Kaartmiddagen voor 2018 zijn gepland op de woensdagen: 24
januari, 25 april en 24 oktober a.s. telkens om 14.00 uur.
Voor de kaartmiddag van woensdag 24 januari a.s. wordt u weer gebeld.
Mocht iemand die toch wil kaarten en niet gebeld is VOOR 19 januari,
bellen op vrijdag 19 januari a.s. tussen 11.00-12.00 uur naar 373768.
VOL IS VOL.
Om reden dat 2 personen ontbraken aan het begin van de laatste
kaarmiddag van 2017 (vergeten???) bij deze een uitdrukkelijk verzoek
om uw maat de dag voorafgaand aan de kaartmiddag nog even te bellen om te voorkomen dat er niet gekaart kan worden vanwege het roulatiesysteem.
Tevens nogmaals het verzoek om de € 2,50 per persoon inleggeld GEPAST te betalen ofwel € 5,00 per paar. Tevens UITSLUITEND met
munten de consumpties af te rekenen.
Mede namens ons (Annie Eskes en Antoon Rooks) prettige kerstdagen,
een mooie jaarwisseling (neet te vólle oliebollen) en alles wat wenselijk
is voor 2018.
EXTRA CURSUSAANBOD 2018:
KERAMIEK cursus: KLAPROZEN.
AANMELDEN (zie activiteitengids)
Cursusdata: vrijdag 12 jan., 02 en 23 feb. 09.00-11.30 uur .Wie zich
nog niet heeft aangemeld kan dat nog doen. Schrijf een briefje met
daarop: Als u lid bent van een andere KBO vereniging:
Uw lidnummer, naam, adres en tel.nr.
Deponeren in de brievenbus Raadhuisstraat 18a of per post.
Maar liever/beter via aanmeldformulier in activiteitengids. pag. 27. Nadere informatie krijg je bij Marja Koenders 374511.
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iPad/Tablet cursus voor beginners: (zie activiteitengids)
De iPad en tablets zijn in deze moderne samenleving niet meer weg te
denken. Na de zomerstop zijn we weer met cursussen begonnen. Maar
de belangstelling is nog steeds groot. Wilt u ook deelnemen aan een
beginnerscursus meld u dan nu zo spoedig mogelijk aan.
Start: woe. 10 jan. 09.00 uur. in ‘De Treffer’ (6x 1 uur).
Kosten: € 35,00
Informatie: Dhr. Ton Otte tel. 372213
Aanmelden: Zie activiteitengids pag. 10 en 23
Of meldt u aan via een brief met daarop:
Als u lid bent van een andere KBO vereniging: Uw lidnummer,
Naam, adres, en tel.nr.
Merknaam van iPad/tablet.
In brievenbus Raadhuisstraat 18a of per post.
SERVIES DECOUPAGE cursus: NIEUW…
Decoreer uw eigen (vaatwas bestendig) bord, schaal of kop en schotel.
In 1 gezellige avond, waar ook gezellig gekletst kan worden, creëert u
met behulp van afbeeldingen op servetten die u uitknipt, opplakt en
bewerkt met een speciale lak, een origineel geheel eigen stuk servies.
De benodigde materialen, porselein servies, schaartjes, servetten met
diverse afbeeldingen, kwasten, decoupagelak en een oven, zullen
aanwezig zijn. De eigen keuze van uit te knippen afbeelding maakt of u
het zich moeilijk of wat gemakkelijker maakt die avond.
Uw docente is Rini Ten Have-Wolterinck
Datum: Ma. 5 dec. 20.00 uur in ‘De Treffer’. Kosten: € 15,00
Informatie: Thea Elferink-ten Have, tel. 373878
z.s.m. in brievenbus Raadhuisstraat 18a.
Als u lid bent van een andere KBO vereniging ook uw lidnummer,
naam, adres en tel.nr.
KOOKCURSUS
3e en laatste cursus koken bij 'Inge en Tim' van
café/restaurant het Witte Paard in Zieuwent.
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Kok Tim heeft de afgelopen tijd in 2 cursussen een aantal leden van de
KBO, zowel mannen als vrouwen, de basisbeginselen bijgebracht om
een gezonde, gevarieerde en lekkere maaltijd op tafel te kunnen zetten!
Alle deelnemers waren bijzonder enthousiast!
In januari a.s. bieden we u de laatste mogelijkheid aan (wegens andere activiteiten bij het Witte Paard) om deze kookcursus te volgen.
Er zijn nog een paar plekken vrij, dus als u interesse hebt in koken en
uw kennis wilt vergroten cq opvijzelen, meldt u zich dan snel aan. Het
maximum aantal deelnemers is 8 en vol is vol. Aanmelden voor: 13 december a.s.
In 5 'lessen' leert u 5 maal een driegangendiner te bereiden met verse
produkten zonder pakjes en zakjes, om er nadien gezellig samen van
te genieten!
Plaats: keuken van Het Witte Paard in Zieuwent,
Data: 11, 18 en 25 januari en 1 en 8 februari 2018
Tijd:
Donderdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 100,00 voor 5 lessen, inclusief koffie/thee en uw zelf bereide
diner. Bij de 1e les in zijn geheel te voldoen bij Het Witte Paard.
Contactpersoon: Marja Koenders: tel. 374511 of 06 3037 7080.
VOOR ONZE ZIEKEN
Ik ben de afgelopen weken al weer heel wat snotterende mensen tegengekomen. Dat brengt de tijd van het jaar met zich mee. Heel veel
mensen hebben de griepprik weer gehaald. Vooral onze doelgroep.
Vroeger, als kind, vond je het helemaal niet erg om een paar dagen
ziek te zijn. Lekker even niet naar school, op de bank onder de deken.
Lekker even laten verwennen door je moeder. Maar na een paar dagen
vond je het niet meer zo leuk en wilde je graag weer naar school en
buiten spelen met jouw vriendinnetjes en vriendjes. Je was weer beter.
Als je ouder bent, wil je graag gezond blijven. Er wordt niet voor niets
gezegd: ”Gezondheid is een groot goed”.
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Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Er komen vaak kwaaltjes
bij die niet meer overgaan. “Och, dat hoort bij de leeftijd” wordt er dan
vaak gezegd.
Maar leuk is het niet.
Ik wil iedereen dan ook de komende tijd weer veel sterkte wensen.
Ans Vonhof
VAN DE FIETSCOMMISSIE
HET FIETSSEIZOEN VAN 2017 IS WEER VOORBIJ
Het was weer gezellig tijdens de vele fietstochten dit
jaar.
Het weer zat ook mee,want we hebben geen enkele fietstocht hoeven
af te gelasten wegens regen.
Dat is wel bijzonder,want vaak valt er wel een fietstocht in het water.
Er waren onderweg enkele valpartijtjes, gelukkig allemaal met goede
afloop. Het aantal elektrische fietsen neemt gestaag toe en dat leidt af
en toe tot het volgende commentaar van de mannelijke E-bikers, die
altijd achteraan fietsen, aan de fietscommissieleden, die nog geen Ebike bezitten: "DO MOAR KALM AN ,WE DOEN WEL EEN TANDJE TERUG, HEUR - !!" Zo houden we toch rekening met elkaar !!
Niettemin gaat zo langzamerhand het tempo wel iets omhoog, maar
we gaan zeker niet jakkeren.
Hoe zeer de KBO verweven is met Longa'30 bewijst de volgende anekdote: De laatste zondag rit werd besloten met een gezellig samenzijn
in "Het Witte Paard" in Zieuwent. Maar dat viel niet in goede aarde bij
enkele fanatieke Longa supporters. "Wie goan toch niet noar Zieuwent
hé, want dat ging de laatste keer niet goed" zeiden ze, maar ze zijn
toch wel mee gegaan en kwamen via een sluipweggetje toch in Zieuwent terecht. Ondanks de voetbal nederlaag van Longa hebben ze
toch een gezellige middag gehad.
Gemiddeld hadden we 18 deelnemers met de 25km ritten en ongeveer
19 deelnemers bij de 50km ritten.

9

Advertentie GUV Aalten
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De fietscommissie gaat nu weer in winterslaap en nadenken over het
volgend fietsseizoen.
Hopelijk melden zich in de winterstop enkele dames en heren bij de
fietscommissie,we kunnen alle hulp goed gebruiken !
Wij bedanken alle deelnemers voor de gezellige fietstochten en hopen
jullie allemaal gezond terug te zien in april 2018.
De fietscommissie
PAROCHIELE CARITAS INSTELLING (PCI) bedankt de KBO
Voor de vierde keer op rij heeft de KBO op 11 november een bridgedrive gehouden t.b.v. Caritas. 76 personen namen deel aan deze gezellige middag. Opbrengst € 437,00. De Caritas probeert hulp te bieden
aan mensen, daar waar andere instanties dat niet kunnen, vooral op
financieel gebied. Ook verzorgt de Caritas jaarlijks kerstpakketten voor
de minima die niets extra’s te besteden hebben. Met de opbrengst van
deze middag kunnen wij meer mensen een mooie kerst bezorgen. We
willen de KBO hartelijk bedanken voor de organisatie, in het bijzonder
de specialisten op het gebied van het bridge : Jos, Ineke en Annie en
uiteraard de bar-dames José en Ans.
Jan Domhof
Naschrift van Ans
Ik was die middag aanwezig om koffie te zetten en de bar te bedienen
samen met José. Jos te Brake deed het inleidende woordje en ik viel
bijna van mijn stoel van verbazing toen ik Jos hoorde zeggen: “Dan
kom ik na de eerste ronde de slipjes ophalen”. Ik ben een beetje doof
aan het worden en ik dacht dat ik het niet goed gehoord had. Maar bij
navraag bleek dat ik het wel goed had gehoord. Het bridgen begon en
Jos kwam bij mij zitten. “Jos” vroeg ik :”Doen wij hier aan erotisch
bridgen?” Hij keek me stomverbaasd aan en vroeg: “Wat bedoel je?”
“Je ging toch de slipjes ophalen?” En toen kwam ik er achter dat ik
geen bal verstand had van bridgen. Jos bedoelde de lange kaartjes. Zo
zie je maar weer dat onze taal veel dubbele betekenissen kent van een
woord. Maar ik vond het wel humor.
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WELKOM IN DE KRING VAN DE STUDIEKRING
Na jaren actief te zijn geweest voor de Seniorenraad in Winterswijk
ben ik na de zomervakantie lid geworden van de KBO/PCBOLichtenvoorde. Ik heb mij vervolgens aangemeld als deelnemer van de
studiekring. De studiekring komt 2 x per maand op maandagmorgen
van 9.30-11.30 uur bijeen in ‘De Treffer’. Er komen allerlei actuele en
maatschappelijke onderwerpen aan de orde. Ik voelde mij er onmiddellijk thuis en de onderwerpen spraken mij aan. Zo werd er in de afgelopen weken gesproken en gediscussieerd over het smelten van de
ijskappen en de stijging van de zeespiegel, de terminale zorg, Luther
en de reformatie, pesten op school, op het werk, via internet, nieuwe
lidstaten in Europa, die zich dreigen te vervreemden van de Europese
gemeenschap. Allemaal actuele onderwerpen waarover een levendige
discussie ontstond.
De studiekring kan echter nog wel een aantal “gesprekspartners’’ gebruiken. Vandaar hier mijn oproep (mede namens alle deelnemers) aan
geïnteresseerden om eens vrijblijvend bij ons poolshoogte te komen
nemen. De bijeenkomsten vinden plaats in ‘De Treffer’.
Neemt u even contact met mij op om te horen wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaats vindt.?
Steven Kuijt, Frans Halsstraat 10, 7131 VW Lichtenvoorde,
(telefoon 0544-370298)
KEURING VOOR RIJBEWIJS IN VARSSEVELD IS EEN FIASCO
GEWORDEN
Het was inderdaad goedkoop: € 25 voor goede doel en € 2,50 voor
administratiekosten(?). Maar het pakte heel anders uit. Ik was ruim op
tijd, zeker 15 minuten te vroeg. In de wachtkamer zaten ongeveer 6
mensen en op een stoel, voor de kamer van de keuringsarts, zat 1 persoon. Het liep van een leien dakje. Iedere 5 minuten werd er een keuring afgewerkt. Ik was dus tamelijk snel aan de beurt.
“Hebt u urine meegebracht?”
“Dank u”
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En daarmee ging de arts naar de wc, keerde een paar seconden later
met een leeg potje terug en de keuring kon beginnen.
Hij scheurde het gedeelte dat hij op de achterkant moest invullen af en
ging daar wat op schrijven.
“Nu nog even de ogentest”
Op een leunstoel, voor een raam, stond schuin achterover een bord
met zwarte ringen waar een onderbreking in zat. Het bord stond dus
schuin tegen een licht raam in zijn eigen schaduw. Hij wees een paar
keer een ring aan en ik moest zeggen waar de onderbreking zat. Ik
bracht er kennelijk niet veel van terecht want na een paar missers zei
hij:
“Uw ogen zijn niet best” en ging weer aan het schrijven.
“Nog even € 25,00 afrekenen alstublieft” en binnen 5 minuten stond ik
met het ingevulde en ondertekende formulier weer buiten.
Hij had “ja” ingevuld bij “heeft persoon zich gelegitimeerd”. Dat had hij
dus niet gedaan.
Hij had 120/80 ingevuld bij de bloeddruk. Dat had hij niet gemeten.
Verder stond er ogen “15% en 15%”.
Een paar maanden er voor bij Smale was dat met bril nog 60% en
85%.
Helemaal in paniek naar Smale. Nog diezelfde middag was er ruimte
om een meting te doen: links 55%, rechts 90%. Volgens de opticien
prima waarden om goedgekeurd te worden voor 5 jaar.
Dus naar de gemeente een nieuw formulier halen, € 39,00. Naar de
dokterspost een keuring aanvragen. Wachttijd ongeveer 10 dagen en
€45,00 contant aub. Nieuwe keuringsarts vulde alles keurig in en deed
de metingen. Ogen: 55% en 85%. De keuring duurde ongeveer 30 minuten.
Ben benieuwd wat het CBR beslist. Het was in ieder geval een heel dure en onplezierige ervaring.
Naam van de schrijver bij redactie bekend
ENQUETE 7 daagse reis naar Soest
Het is altijd goed om je oor te luister te leggen als er activiteiten plaats
vinden. Uit elke opmerking kun je lering trekken. Daarom leek het de
reiscommissie en het bestuur goed om eens te polsen hoe de 7 daagse
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reis naar Soest door de vakantiegangers ervaren is. Bijna alle deelnemers aan de reis hebben gereageerd op de enquête. Zelf hadden Marietje en Evy al hun conclusies getrokken en met het bestuur gedeeld.
Fijn is het dan te constateren dat de bevindingen van onze reiscommissie zeer sterk overeen komt met de opmerkingen van de deelnemers. Belangrijkste punten die naar voren kwamen en mogelijk in de
toekomst verbetering behoeven: 1. Het functioneren van de chauffeur.
2. Informatie over het dagprogramma 3. De kwaliteit van het hotel.
Maar bekijkt u het zelf maar eens. Dank voor uw medewerking. Met de
uitslag van deze enquête onder de arm gaan we aan de slag met de de
reizen van 2018.
NB: De data voor de reizen in 2018 zult u aantreffen in het januarinummer.
RESULTAAT EVALUATIE TEVREDENHEIDS-ONDERZOEK REIZEN
Binnengekomen 26 reacties.
Vraag 1: Was de bus comfortabel genoeg?
24 x goed, 2 x voldoende
Vraag 2:Voldeed de chauffeur aan de verwachtingen?
1 x goed, 14 x voldoende, 11 x matig tot slecht
Vraag 3: Was de hotelkamer naar uw zin?
11 x goed, 14 x voldoende, 1 x slecht
Vraag 4: Hoe heeft u de service van het hotelpersoneel ervaren?
4 x goed, 20 x voldoende, 2 x slecht
Vraag 5: Hoe heeft u de sfeer in deze groepsvakantie ervaren?
23 x goed, 3x voldoende
Vraag 6: Was het aantal excursies voldoende?
20 x voldoende, 6 x matig tot slecht
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Vraag 7: Stelt u het op prijs om bij een volgende reis, vooraf bekend te
zijn met de inhoud van het dagprogramma?
13 x ja, 1x gedeeltelijk, 12 x hoeft niet
Vraag 8: Vind u dat u voor en tijdens de reis voldoende door de KBO
reisleiding begeleid/ondersteund bent?
21 x goed, 5 x voldoende
Vraag 9: Hoe heeft u het aantal reisdagen ervaren?
18 x goed, 8 x voldoende
VOOR ONZE JARIGEN
De komende periode is voor iedereen een drukke tijd. Sinterklaas en
kerst staan voor de deur. Iedereen wil het huis gezellig maken. En dan
hoor ik veel mensen ook nog verzuchten: “En dan ben ik nog jarig
ook”.
Ik heb dat zelf ook vaak gezegd en zeker in die tijd toen ik nog op
school zat. De rapporten moesten klaar. Je zit ook volop in de Sinterklaastijd. Allerlei Pietjes en Klaasjes moesten worden gemaakt. Ondertussen was je ook al bezig met de kerstmusical. De klas moest direct
na Sinterklaas in kerstsfeer worden gebracht.
En dan was je ook nog jarig. Daar moesten dan de boodschappen voor
gehaald worden. Ik heb zelfs een keer een ouderavond gehad op mijn
verjaardag. Iedereen zat al bij mij thuis toen ik om 21.00 uur bekaf
thuis kwam. Gelukkig was ik toen nog jong.
Kunt u zich voorstellen dat ik toen ook zei: “En dan ben ik nog jarig
ook”.
Toch kon ik er ook wel van genieten.
Ik wil dan ook alle mensen die de komende drukke periode jarig zijn
van harte feliciteren.
Ans Vonhof
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CAFÉ DOODGEWOON….
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar
thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt
voor mensen met een levensbedreigende ziekte, hun naaste familie,
vrienden en belangstellenden.
Ook in Oost Gelre worden deze bijeenkomsten georganiseerd. Op 14
nov. was er een infomiddag met als thema: Wat doet hospice De Lelie
in Winterswijk?
De eerstvolgende bijeenkomt vindt plaats op 22 jan. Gespreksthema:
Wensambulance.
De bijeenkomsten vinden veelal plaats bij Kaasboerderij Weenink te
Lievelde. Houdt u de ELNA in de gaten, daarin staat t.z.t. meer info.
Ook kunt u altijd terecht op:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek
VIER HET LEVEN… Lekker er op uit
Geen rijbewijs, geen auto, geen gezelschap of toch een reden waarom
u er niet op uit kunt? Lees dan hier verder. Want…heeft u wel eens
gehoord van de Stichting Vier het Leven (VhL)?
Deze stichting organiseert culturele activiteiten voor ouderen (65+) die
niet graag alleen op stap gaan. Zij worden thuis opgehaald door een
gastheer of -vrouw en gaan dan naar een theater, bioscoop, een
museum, tentoonstelling of iets dergelijks.
Tijdens de pauze wordt genoten van een drankje samen en of met andere VhL gasten. Na afloop worden de ouderen weer veilig thuis gebracht. Deelnemers betalen slechts een deel van de werkelijke kosten.
De stichting is voor de organisatie- en coördinatiekosten afhankelijk
van donaties.
Heeft u belangstelling om eens een avondje of middag uit te gaan met
deze stichting? Kijk dan voor meer info op www.4hetleven.nl Ook voor
het doen van een donatie vindt u daar informatie.
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FILMMIDDAGEN seizoen 2017-2018
Jan. 26:

Feb. 23:

Mrt. 30:

In een sluier gevangen.(De Amerikaanse Bettie
trouwt met de Iraniër Moodie. Ze krijgen een dochter
en vormen in Amerika een hecht gezin. Als zij op familiebezoek in Iran gaan ontpopt Moodie zich tot een
gewelddadige man die zijn vrouw en kind in Iran gevangen houdt. Pas na 1½ jaar vindt Bettie iemand die
bereid is om haar en haar dochter te helpen het land
te ontvluchten.
Dorsvloer vol confetti. (De slimme Kathalijne groeit op
in een streng gelovig boerengezin met 6 broers. Geen
televisie, geen muziek, “Gods woord houdt stand in
eeuwigheid”. Maar de verbeelding van de 12 jarige
Kathalijne laat zich moeilijk temmen. Zij ontworstelt
zich aan haar omgeving.
Long walk to freedom: Over het leven van de legendarische Nelson Mandela.
BINGO in 2018:

Op 1 november was ‘De Treffer’ weer gezellig
vol met Bingoliefhebbers. Reden waarom we
de data voor 2018 hier alvast bekend maken. Dus gauw noteren.
Op woe. 02 mei en woe. 31 okt. gaan de ballen weer voor u rollen. Bingo!!
Cadeautip?
Zoekt u nog een leuk Kerstcadeau?
Misschien is dit een mogelijkheid.
Het boek ‘Ouder worden is niet zo erg’. 101 grappige citaten en
gouden wijsheden. Een boek voor mensen die volop hun derde
jeugd beleven. Laat je er door inspireren, animeren of choque17

ren. Maar vergeet niet om tussen door een dutje te doen?!! Een
paar citaten:
“Niemand wordt oud door te leven, wel door de interesse te verliezen in het leven”. (Marie Ray).
“Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig is de jeugd van de
ouderdom”. (Victor Hugo).
“De middelbare leeftijd komt als je de keuze hebt tussen twee
verleidingen en je kiest die waarbij je eerder thuis zult zijn”. (Dan
Bennett).
Achterhooks plat
Bijna elke Lichtenvoordenaar kent hem wel. De een van de muziek, de ander als buurman weer anderen als de man met de
gouden timmermanshanden. Maar wat hij echt ook heel goed
kan is schrijven en dichten. We hebben het hier over Frans Weeber, Op den Akker. Frans heeft al heel wat fraaie bundels op zijn
naam staan. En daar willen wij u zo af en toe ook van laten genieten. We trappen deze maand af met:
Mankeert niks an.
Bu’j lillek of bu’j knap,
bu’j lang of bu’j kot,
hol i’j van blaozen of hol i’j van zang,
bu’j soldaot, wat he’j veur rang?
Bu’j dun of bu’j dikke.
He’j grote veute of spitse oorne?
Bu’j recht of bu’j krom
bu’j geleerd of bu’j dom?
He’j ne grote konte of een klein gat?
I’j mot ter maor van uut gaon
an iederene mankeert wal wat.
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Al he’j ok ne neuze van ne meter
Dan liek ie nog neet op ne geter.
’t Beste is;’t Geet ow altied good
I’j bunt zo’j bunt
En ’t is ow e gunt.
OP VERHAAL KOMEN
De boom
Jaren geleden stuitten we op vakantie in Tsjechië op een folder
over een bijzondere boom van zevenhonderd jaar oud. We hadden de meeste bezienswaardigheden in Bohemen al wel gezien,
dus gingen we op zoek naar die boom.
Hij stond warempel op onze kaart! Via allerlei dorpjes belandden
we op een zandpad met een stuk of drie haast bouwvallige huisjes. Het leed geen twijfel; de majestueuze boom ertegenover
was “onze” boom. Vijf mannen waren er wel nodig om de stam
met uitgestrekte armen te kunnen omvatten, dachten we. Hij
was oergezond; zijn takken zaten vol in het blad. Het was een
linde. De zijtakken strekten zich zo breed naar alle kanten uit,
dat ze met gemak de drie huisjes tegelijk van schaduw konden
voorzien. Zijn knoestige wortels staken hun tentakels over de
grond, in een cirkel van wel acht meter doorsnede. Diep onder
de indruk namen we het groeisel in ons op.
“Wàààààt ne boom”riepen we uit, “Wàààààt ne boom.”
De voordeur van het middelste huisje ging open. Een oud boertje
kwam breed lachend naar buiten en begon een verhaal tegen
ons af te steken.
Sitsjtshistjistisjhisjt………
“Tut mir Leid, wir sprechen Deutsch, wir kommen aus Holland.”
Hitstisjtlitsjistitsjitshistj…… Hij siste maar door en reageerde niet
op ons. We probeerden het nog maar eens:
“Wir sprechen leider kein Tsjechisch.“
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Zo ging het nog een poosje door, maar het manneke liet zich
niet storen bij zijn verhaal. Zijn gebaren drukten trots uit. Het
was duidelijk zìjn boom en was hij niet prachtig? Wat wij ook
zeiden, hij reageerde er niet op.
Hij moest stokdoof zijn! Dat was het! Hij verstond geen woord
van wat we zeiden en heeft nooit geweten dat wij geen Tsjechen
waren.
Zo ging het nog een poosje door, maar het haalde niets uit. Na
een laatste blik op de reuzenboom en een armzwaai naar het
boertje maakten we ons maar uit de voeten. We waren diep onder de indruk. Wàààààt ne boom! Die kreet gebruiken we heden
ten dage nog bij het zien van een machtige boom.
Een boom speelt de komende weken een grote rol in ons dagelijks leven. We zijn er maar druk
mee. We gaan een kerstboom
kopen of van zolder halen, samen met wat in dozen en kratten bewaard gebleven is van vorige jaren. Het optuigen van de
boom, het opruimen van de
rommel en de naalden stofzuigen is een heel karwei. Misschien wordt hij zo mooi, dat de
kerstvisite paf staat van bewondering en alleen maar kan uitbrengen: “Wààààt ne boom!”
Ik wens het u toe. Veel plezier
en heel fijne kerstdagen! Dat we
elkaar bij de boom goed mogen
verstaan, begrijpen en aanvoelen.
Truus Engelbarts
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KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO-L'voorde
DUTHLER MODE:
U ontvangt 10% korting op de artikelen op vertoon van uw KBO
pas.
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Broekboomstraat
Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 maal per
maand, verantwoord sporten onder leiding van een fysiothera-peut.
Dat komt globaal neer op € 7,50 per les.
Maximaal 5 personen in de groep. Een therapeut om u te begeleiden. Het betreft hier cardio, grondoefeningen, fietsen en meer.
Neem contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fysiotherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per e-mail:
richard@fysiolichtenvoorde.nl
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de Esstraat waar u onder deskundige leiding een individueel programma
kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting. (tel. 375555)
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsseveldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje
mee)
BETTING WONEN: Op vertoon van uw KBO pasje ontvangt u aanzienlijke korting (afhankelijk van de hoogte van aankoop-waarde)
op al uw aankopen.
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COLOFON
KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
NL27 RABO 0386 106 517 KBO Lichtenvoorde
Incassant ID: NL 97ZZZ401023660000
KvK: 40102366
Telefoon secretariaat: 0544-397073
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk
teruggebeld. Contributie per lid per kalenderjaar: € 25,00
Bestuur en ondersteuning:
Stien Pothof-Oolthuis

voorzitter, tel. 371379

Jan Wolterink

secretaris, tel. 06-54272541

Hans Halink

penningmeester, tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Ineke Janssen-Bijkerk

coördinator Educatie
tel. 397154 b.g.g. 373592

Marja Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten
tel. 374511

Joke Brüning-Helmig

coördinator Welzijn, tel. 373485

Marjolein Rosendaal-Boenders

ondersteuning, tel. 373851

Evy Veuger-van der Kamp
Marietje te Brake-Geerdinck
Thea Elferink-ten Have

reizen, tel. 371589
reizen, tel. 372117
reizen, tel. 373878

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Joke Brüning-Helmig, coördinatortel.
373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Henk van Beek, coördinator
tel. 370255
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Ledenadministratie:

Joke Wolterink, tel. 397073
(via secretariaat KBO)

Redactie KBO Mededelingen:

Ans Vonhof-Baumann
tel. 374520

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt,
voor informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.
Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen ontvangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 373768.
Uiterlijk op donderdag 4 januari 2018 inleveren van ondertekende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 1, februari 2018 Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

24

