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AGENDA
13.30 uur: Bloemschikken.
14.00 uur: Kruisjassen
14.00 uur: Vrijwilligersmiddag
Kaarten in Lievelde

14.00 uur: Alg. leden Vergadering
14.00 uur: Bingo!!
Dinsdag: infomiddag Belasting- en adviesservice.
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VAN DE REDACTIE
De feestdagen zijn weer voorbij en iedereen gaat weer over tot de
orde van de dag. Ik hoop dat iedereen heeft genoten van al die dagen met hun gezelligheid. Toch zullen er ook mensen zijn die blij
zijn dat die dagen weer voorbij zijn. Mensen die eenzaam zijn en
dat zijn er nog al wat.
Wij, van de redactie, willen u alle goeds toe wensen voor 2018. Er
zullen wel weer allerlei goede voornemens zijn gemaakt. U kent dat
wel. Maar veel voornemens sneuvelen al na een paar weken.
Wat echter niet sneuvelt, is ons clubblad “De Mededelingen”. Wij
gaan u dit jaar weer van alle nodige informatie voorzien.
Wij wensen u weer veel leesplezier, lekker in de luie stoel en met
de verwarming aan, een kopje koffie of thee er bij.
Ans Vonhof
VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste leden.
Welkom in de eerste KBOMededelingen van 2018. Een beetje
lang na ‘het octaaf’ maar evenwel
nog zeer gemeend: Een zalig, goed
en vooral gezond 2018 gewenst
namens uw bestuur. Er staat weer
veel te lezen in deze eerste editie.
Er zijn weer plannen voor een nieuwe activiteit, er worden bridgemates
aangeschaft (kastjes waar je de tussenstand op ingeeft), de vrijwilligersmiddag staat voor de deur en
de werkgroepen zijn al druk bezig
met het opstellen van hun bevindingen voor het algemene jaarverslag
2017 dat u wordt aangeboden voor2

afgaand en tijdens de Algemene Leden Vergadering; de ALV. Ons
ledenbestand blijft, o.a. via de wervingsactie, mooi op peil. Reden
temeer voor uw bestuur om ook dit jaar de schouders er weer flink
onder te zetten. En dat doen we graag met u samen. Want ons
motto is en blijft: “Voor elkaar, door elkaar”. In 2018 gaan we weer
mooie reizen maken. Daarover leest u meer hier verderop. De kruisjascompetities beginnen al zo weer, velen kijken er al weer naar uit.
De fietscommissie heeft, o.l.v. haar nieuwe voorzitter Laurens
Wopereis, grote plannen en zit geregeld in vergadering of op de
tweewieler. Kortom ‘never a dull moment’ zou men in Engeland
zeggen. Volop werk aan de winkel en de 130 vrijwilligers die gaan
er ook in 2018 in full speed voor! En u.. u doet toch gezellig mee
aan al die tientallen activiteiten? Want lichamelijk bezig zijn, contacten leggen, hersens activeren, praten en lachen.. daar blijf je langer
gezond bij. Dus kom uit de stoel als dat kan en kom naar ‘De Treffer’, de gastvrouwen en -heren, de docenten en de werkgroepleden
zien u graag komen.
Stien Pothof , vz.
GENIETEN VAN EEN MOOIE KERSTAVOND
Honderd dames en heren hadden gehoor gegeven aan de oproep
om samen Kerst te vieren bij ’t Zwaantje. De zaal zag er weer
prachtig uit. De bloemstukken, gemaakt door Annie Wekking en
Magda Bosman, stonden weer te glanzen op de tafels. De bezoekers mooi gekleed en in een gezellig humeur. De werkgroep Kerstviering (Elly v.d. Bos en Evy Veuger) had ook dit jaar weer samen
met ds. Hans Hinkamp en pastor Hetty Bresser een mooie dienst
samengesteld. De boodschap van de engel stond daarin centraal.
Met liederen van heinde en ver vandaan maakten we met ons eigen
seniorenkoor o.l.v. Marjo en gastpianist Ben Heutinck, een muzikale
Kerstreis om de wereld. Ook de aanwezigen namen actief deel aan
de dienst door samen te zingen en te bidden. De broodmaaltijd was
weer overheerlijk. Smullen was het ook van het gedicht in haar eigen dialect dat pastor Hetty voorlas. Samen vieren, samen eten,

3

samen een glaasje doen… gezellig was het weer. Genoten hebben
alle aanwezigen van het optreden van onze lokale zanger Martin
Hogenkamp. En als dan de fraaie tafel-kerststukken verloot zijn,
dan is het tijd voor het slotwoord. De voorzitter wenste de aanwezigen fijne Kerstdagen en voor die dag een wel thuis. De collecte
voor PCI Caritas mocht € 235,00 opbrengen.
VRIJWILLIGERSMIDDAG 21 FEB. 2018
Woensdag 21 feb. is de dag waarop het bestuur haar dank wil uitspreken naar alle vrijwilligers die zich in 2017 hebben ingezet voor
onze vereniging. De middag zal ook nu weer gehouden worden in
‘De Treffer’. De aanvang is 14.00 uur. De vrijwilligers ontvangen
thuis een uitnodiging. Maar.. niets menselijks is ons vreemd. Bent u
op enigerlei wijze als vrijwilliger in 2017 actief geweest zijn en u
hebt geen uitnodiging ontvangen, neemt u dan contact met ons op,
tel 397073. Bij voorkeur op woensdagochtend.
INFORMATIEMIDDAG BELASTINGADVISEURS
Op DINSDAGMIDDAG 27 feb. Zullen de mensen van de belastingen adviesservice weer een informatiemiddag verzorgen. In de volgende KBO Mededelingen zal er een agenda/inhoud voor deze middag gepubliceerd worden. Evenals vorige jaren (in 2017 heeft men
een keer overgeslagen) belooft het ook dit keer weer een zeer interessante (o.a. belasting 2017/Duitse belastingperikelen) bijeenkomst te worden. Noteert u daarom deze datum vast in uw agenda!
GEVRAAGD: Gastheren of -dames voor m.n. donderdag ochtend
Wel eens op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen tijdens de
inloop een kopje koffie gedronken of een kaartje gelegd, of zo maar
een praatje gemaakt? Zo ja, dan weet u hoe gezellig het is op de
inloopmorgens. Nog nooit gedaan? Moet u toch eens doen. Want
het is op die ochtenden knoepert gezellig in ‘De Treffer’. En voor die
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gezellige morgens zoeken we nog nieuwe gastvrouwen of -heren. U
schenkt koffie/thee aan de “stamtafel”, maakt een praatje met de
gasten en doet eventueel mee als er gekaart wordt of een ander
spel gespeeld wordt. Met name op donderdag komen we er een
paar te kort om de lijst compleet te krijgen. Er was een mooi aantal
gastdames maar ja.. de wandelclub is ook zo gezellig. Een aantal
van de gastvrouwen wil ook graag daar aan deelnemen.En dan
moet je keuzes maken. Dus als u denkt..”Dat lijkt me nu echt wat”.
Neem dan even contact op met mevrouw Ria Tenten-te Brake. Zij
kan u er alles over vertellen. Haar tel. nummer is: 487917. Gewoon
doen!!
DARTEN in ‘De Treffer’.. Behoeftepeiling
Treed jij in de voetsporen van Barney of
Mighty Mike van Gerwen?! Vanuit meerdere hoeken kwam het idee naar voren
of het iets zou zijn om in ‘De treffer’ met een groep mannen en
vrouwen te gaan darten. Het is een heel gezellig spel, je kunt het
lekker binnen doen, je kunt het met mixgroepen (m/v) doen, bovendien er is wel een geschikte ruimte en tijd in ons gebruiksrooster
in te plannen. Op maandagmiddag zouden de pijltjes/darts wat ons
betreft in de Bulls Eye gemikt kunnen worden. Bij voldoende belangstelling gaan we dartbord(en), een achterwand, darts etc. aanschaffen.
Aan u allen dus de vraag”Wie voelt er iets voor om op maandagmiddag in de voetsporen van Barney of Mighty Mike te treden en te
komen darten?”
Vul het strookje in en lever het in in onze brievenbus: Raadhuisstraat 18a of bel even op woensdagmorgen of spreek uw boodschap in (397073).
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-------------------------------------------------------------------------DARTEN in ‘De Treffer’ – (behoeftepeiling)
Naam: ………………………………………………………….…..
Adres:……………………………………………………..………..
Tel.: …………………. E-mail:…………………………………..
Wil op termijn wel deelnemen aan darten op maandagmiddag.
--------------------------------------------------------------------------WORKSHOP Servies Decoupage (herstel foutieve datum)
Decoreer in 1 avond je eigen stuk servies; kop en schotel, schaal
(vaatwasbestendig). Een gezellige workshop waar naast de handen
ook het mondje niet stil hoeft te staan. Met behulp van gedecoreerd
papier dat je uitknipt, op het servies plakt en vervolgens bewerkt
met een speciale lak, maak je 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 de uit te knippen afbeelding maakt u die avond zelf. U kunt het uzelf moeilijk of makkelijk
maken. Uw docente is Rini Ten Have-Wolterinck
Datum: 26 feb., 20.00 uur in ‘De Treffer’ (opgave tot 10 feb.)
Kosten: € 15,00
Informatie: Thea Elferink-ten Have tel. 37 38 78 of schriftelijk
aanmelden en briefje inleveren in brievenbus: Raadhuisstraat 18a.
----------------------------------------------------------------------------Neemt deel aan WORKSHOP Servies Decoupage
naam: ………………………………………………………………
adres: ………………………………………………………………
tel.:………………………. e-mailadres:………………………………………………
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SENIOREN EN POLITIEK
De vierjaarlijkse gemeenteraadverkiezingen staan voor de deur. In
maart is het weer zover. Reden voor KBO-PCOB een “verlanglijstje”
op te stellen met items die naar mening van onze bond hoge prioriteit moeten hebben/krijgen op de programma’s van lokale politieke
partijen. Deze lijst van wensen werd ons toegestuurd. Daar Senioren Belang de organisatie is die voor de belangen van alle ouderen
van Oost Gelre opkomt, hebben wij (KBO Lichtenvoorde) deze lijst
doorgespeeld naar Senioren Belang. Zij hebben een brief met
speerpunten opgesteld, toegespitst op onze eigen Oost Gelrese situatie en aan alle politieke partijen toegestuurd. Deze punten willen
wij graag onder uw aandacht brengen.
Seniorenbelang Oost Gelre

Aan de programmacommissie, kandidatencommissie en
campagnecommissie van [partij invullen]
Onderwerp: Hoe seniorvriendelijk is uw partij?
Geachte Commissie,
Samen naar een seniorvriendelijke gemeente, dat wil Seniorenbelang Oost Gelre samen met de KBO afdelingen graag realiseren in
de komende raadsperiode.
Senioren kunnen het verschil maken. De helft van de stemgerechtigden is boven de 50 jaar, dat zijn 6,4 miljoen Nederlanders. Als
lokale seniorenorganisatie en belangenbehartiger letten wij tijdens
de aankomende verkiezingsperiode op thema’s die juist voor onze
achterban van groot belang zijn.
Hoe seniorvriendelijk is uw partij?
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Daarom hebben wij een aantal speerpunten opgesteld die wij voor
de senioren in de gemeente Oost Gelre erg belangrijk vinden:
Een seniorvriendelijke gemeente zorgt voor duidelijke informatie over de beschikbare Wmo-voorzieningen, geeft heldere, toegankelijke informatie over de voorzieningen en gebruikt een mix van
communicatiemiddelen zodat alle senioren daadwerkelijk worden
bereikt. De keukentafelgesprekken dienen kwalitatief in orde te zijn
en verlopen zorgvuldig. Ook regelt de gemeente onafhankelijke
cliëntondersteuning. Vrijwilligers van de ouderenorganisaties
kunnen hierbij worden benut.

Met name de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning is
niet altijd bekend.

Een seniorvriendelijke gemeente zorgt ervoor dat ouderen de
vrijwilligers- en welzijnsorganisaties weten te vinden en andersom.
Ouderenorganisaties kunnen daartoe een goede gesprekspartner
zijn.
Ook wordt gezorgd voor benutting van de bijzondere bijstand en
wordt daarbij rekening gehouden met kwetsbare groepen ouderen en de stapeling van kosten.

Het mijden van zorg vanwege hoge kosten moet worden vermeden.

Een seniorvriendelijke gemeente maakt het mogelijk voor senioren om langer thuis te kunnen wonen en creëert voldoende levensloopbestendige woningen.
De gemeente maakt een gecombineerde woon-zorgvisie en maakt
naast periodieke prestatieafspraken met woningcorporaties ook afspraken met zorginstellingen, zodat wonen en zorg gecombineerd in
beeld zijn.
De gemeente zorgt voor meer tussenvormen van wonen als alternatief voor de verzorgingshuizen (woonzorgvoorzieningen) voor
senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar (nog) geen
indicatie hebben voor het verpleeghuis en geeft ruimte aan bur-
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gerinitiatieven voor alternatieve woonvormen, zoals collectief particulier ondernemerschap.
De gemeente geeft particulieren de ruimte bij het bouwen van
mantelzorgwoningen.
Ouderen wonen het liefst in gewone woonwijken, maar maak deze
wel veilig en seniorvriendelijk.

Het onderzoek ‘Levensloopbestendige woonwijk’ is uitgangspunt
voor het beleid in Oost Gelre. Het bezoek van woonconsulenten en
de subsidies en leningen voor woningaanpassingen vinden wij een
goede zaak. Toch horen wij vanuit onze achterban nog veel onzekerheid over het langer thuis blijven wonen en wat men moet doen
als dat niet meer gaat. Hoe denkt uw partij hierover?
En hoe staat uw tegenover Pro Wonen? De woningbouwverenigingen geven aan dat senioren geen belangstelling hebben voor geschikte woningen die vrij komen. Deels komt dit omdat ze buiten
het centrum liggen. Een buitenwijk is niet geschikt, jongeren werken de hele dag en voorzieningen zijn er niet. En de appartementen
op de Markt in Lichtenvoorde hebben als nadeel de geluidsoverlast.
Ook hanteert Pro Wonen urgentielijsten waarbij het soms voorkomt
dat mensen uit een andere plaats een seniorenwoning krijgen.
De meeste senioren willen zo lang mogelijk in hun eigen woning
blijven wonen.

Een seniorvriendelijke gemeente zorgt voor de aanwezigheid
van voorzieningen in de buurt van seniorenwoningen. Denk
ook aan een bushalte, brievenbus en geldautomaten. Houd ook
dorpen op het platteland vitaal.
De gemeente zorgt dat deze voorzieningen voldoende toegankelijk zijn (drempelvrij) en heeft aandacht voor fysieke en sociale veiligheid, zoals straatverlichting, zebrapaden en sociale controle.

Er is in Oost Gelre een werkgroep toegankelijkheid, in deze werkgroep zit ook een lid van Seniorenbelang. Maar er is nog veel werk
9

te doen en let bij de (her)inrichting van buurten en kruispunten op
langzame voetgangers zoals rollators en scootmobielen.
Hoe denkt uw partij over deze onderwerpen?
Graag lichten wij deze punten verder toe. Mocht u contact met ons
willen opnemen, dan kan dat door deze mail te beantwoorden of via
onderstaand telefoonnummer.
Vriendelijke groeten,
Namens Seniorenbelang Oost Gelre
Ineke Beenen secretaris
Email: inekebeenen@hetnet.nl
tel. 0544 371195
DAG LIEVE ALLEMAAL
We zouden graag een aantal dames erbij willen hebben op de
maandagmiddag. En vooral van 14.00-15.00 uur, dan is er gym
voor de minder mobiele oudere. Dus er wordt veel zittend op een
stoel gegymd!
En tussen 15.00-16.00 uur is er gym voor de meer mobiele ouderen
onder ons.
Denk nu niet: “Ik heb dat niet nodig”.
Onder de bezielende leiding van Gerdien Bosman worden de
stramme spieren weer losgemaakt. Ook vaak samen met een begeleidend muziekje.
Nadien een lekker kopje koffie en je gaat weer herboren naar huis!!
Kom eens een keer kijken en doe een proefles mee!!
Annie Domhof
Tel.351782
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JAN HUININK biljartkampioen
2017!
Twee kleinzonen in het publiek, zelf had
hij er zin in. Zijn tegenstander André ten
Have had de messen ook al geslepen.
De koffie bruin, Anny D. en Jose W. in
topvorm om de koffie,sapjes en biertjes
van een leien dakje te laten lopen. Frans
Eekelder en Louis Kempers ook al wat drentelend in ons biljartwalhalla. Het publiek in een kring om de tafels, de klokken aan! Kortom
alle ingrediënten aanwezig om DE biljartavond van het jaar te doen
slagen.
Een heel lang betoog over pikeren, masseren, caramboles (en wat
zijn er nog meer voor biljarttermen), zou mooi zijn. Ware het niet
dat de schrijver dezes er niet zo heel veel kaas van heeft gegeten.
Wel was na een paar mooie wedstrijden duidelijk dat de strijd om
de 3e en de 4e plaats gestreden door Louis K. en Frans E. in het
voordeel van Frans beslecht werd. Daar werd al snel even een borrel op gedronken en ook genoten van een lekker hapje. De grande
finale was zoals u begrijpt, tussen André ten Have en Jan Huinink.
Ondanks dat ook André zijn fanclub achter zich had staan, was de
uiteindelijke overwinning toch voor Jan. Jan blij en zijn kleinzonen
dik tevreden natuurlijk. Met deze overwinning mocht Jan voor de 2e
keer de wisselbeker in ontvangst nemen. Hij werd in de loop de tijd
2x 1e en 1x 2e. Jan is dus echt een biljartman pur sang.
Na de felicitaties van de aanwezigen werden de heren gehuldigd
door voorzitter Stien. Alle vier finalisten mochten met een mooi
vleespakket, dat door KBO ter beschikking was gesteld, huiswaarts
keren.
Hulde was er die avond zeer terecht voor de initiatiefnemer en
competitieleider van dit gezellige herfst/wintertoernooi, Jos te Bra11

ke. Slager Willie Weikamp had voor Jos, als bedankje, een mooie
grote worst meegebracht. Zoooo enorm groot, daar eten zijn Annie
en hij nu nog van (of is hij inmiddels op Jos??).
KOOKCURSUS
4e en laatste cursus koken bij 'Inge en Tim' van
café/restaurant het Witte Paard in Zieuwent.
Kok Tim heeft de afgelopen tijd in 3 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: 10 februari 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!
Data: woe. 28 feb., do. 8, 15, 22 en 29 mrt. 2018
Plaats: keuken van Het Witte Paard in Zieuwent,
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.
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NIEUWS VAN DE REISCOMMISSIE
Het eerste, en voor ons wel heel belangrijk nieuws, is dat we er in
geslaagd zijn om een derde persoon te vinden die, samen met ons,
de reizen gaat organiseren.
Het nieuwe lid van de reiscommissie is Thea Elferink.
We heten haar van harte welkom en zijn blij dat ze ons wil gaan
versterken in de organisatie.
We hebben samen al de reizen voor 2018 georganiseerd.
Een volgend belangrijk punt is dat we dit jaar geen gebruik zullen
maken van de diensten van Betuwe Express.
We hebben bij een andere organisatie een paar leuke reizen kunnen
boeken.
De data en bestemmingen zijn:
De 5-daagse reis is van 21 t/m 25 mei en gaat naar Brabant.
De 7-daagse reis is van 15 t/m 21 juli en gaat naar Bad Duben in
Duitsland (omgeving Dresden).
De dagreis is op 18 april.
Tot zover deze voor-informatie.
Omdat we bij het hotel in Brabant al begin februari het aantal kamers moeten doorgeven staat elders in dit blad al de uitgebreide informatie en aanmeldingsmogelijkheid.
We hopen weer op uw deelname.

Hotel de Postelhoef, Luyksgestel
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5-DAAGSE REIS 2018 Van 21 t/m 25 mei 2018 Ook dit jaar
hebben we weer een leuke 5-daagse reis kunnen boeken.
We vinden het leuk om eens een keer naar Brabant te gaan, naar
het plaatsje Luyksgestel.
Luyksgestel is een gezellig grensplaatsje, ons hotel ligt tegen de
bosrand en is omringd door prachtige bossen, vennen en heidevelden.
De grens van België ligt op 2 kilometer loopafstand van ons hotel.
Er zijn dus verschillende excursiemogelijkheden.
Bij hotel De Postelhoef hebben we kamers voor ons gezelschap gereserveerd. We verblijven in het hotel op basis van volpension, dwz.
ontbijt, lunch en diner.
Verder is er 3 x daags gratis koffie/thee in het hotel.
De prijs voor deze leuke reis bedraagt € 460,- p.p.
Voor een 1-persoonskamer bedraagt de toeslag € 40,- p.p.
En natuurlijk is er bij thuiskomst weer een heerlijk diner bij HR ’t
Zwaantje.
Ook hebben we diverse excursies vastgelegd. Bij deelname krijgt u
hier meer informatie over.
Ook hebben we een mogelijkheid om voor u een reis- en annuleringsverzekering te boeken.
De prijs hiervoor bedraagt € 30,- p.p.
Heeft u zin om met ons mee te gaan? Meldt u dan aan!
ATTENTIE: Het hotel heeft aangegeven begin februari het aantal
gereserveerde kamers te willen weten.
Dus graag niet te lang wachten met uw aanmelding.
AANMELDINGSFORMULIER OP PAGINA 16
Groeten van de reiscommissie
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VOOR ONZE ZIEKEN
Op het moment dat ik dit schrijf, buldert de wind rond het appartement. “Boezewind en jachtsnee” zou mijn moeder zeggen. Maar
het is deze keer alleen maar “boezewind”. Het weer van de laatste
weken maakt veel mensen verkouden en ziek. Maar dat gaat allemaal weer over.
Er zijn echter mensen die langdurig ziek zijn en er zijn mensen die
niet meer beter worden. Dat heeft ook veel impact op de familieleden. De bezorgdheid en het verdriet om iemand waarvan je houdt,
wetende dat ze niet meer beter kunnen worden.
Ik wil deze keer niet alleen de zieke mensen veel sterkte wensen
maar ook de familieleden. Ik hoop dat ze steun bij elkaar vinden om
deze last te dragen. Want het is niet altijd gemakkelijk.
Veel sterkte allemaal!
Ans Vonhof
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AANMELDINGSFORMULIER
5-daagse reis naar Luyksgestel
Naam en voornaam……………………………………………….
Geb.datum……………………………………………
Naam partner………………………………………………….
Geb.datum…………………………………………………….
Adres……………………………………………………………..
Telefoonnummer thuis………………………………………..
1-persoonskamer

ja/nee

2-persoonskamer

ja/nee

Neemt u een rollator mee?

Ja/nee

Gebruikt u een dieet?

zo ja welk?

Wilt u een reis- en annuleringsverzekering? ja/nee (€ 30,-)
Nummer ziektekostenverzekering……………………………………….
Telefoonnummer voor noodgeval (thuisblijvers)………………………..
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VOOR ONZE JARIGEN
Vandaag, 3 januari, is mijn hondje 11 jaar geworden. Maar dat
weet ze natuurlijk niet. Het verschil met de mensen is, dat wij wel
weten wanneer we jarig zijn.
Sommigen vinden het fijn, anderen slaan hun verjaardag liever
over. Of je het nu viert of niet, toch is het een bijzondere dag. Want
je wordt, of je het wilt of niet, toch een jaartje ouder. En iedereen
(als de gezondheid het toelaat) wil graag oud worden maar niet oud
zijn.
Ik wil alle mensen die deze maand jarig zijn van harte feliciteren
met hun verjaardag en hen een fijne dag wensen. En geniet van
het leven zolang het nog kan.
Ans Vonhof

17

BEWAAREXEMPLAAR
VERSPREIDING KBO MEDEDELINGEN EN NESTOR
Schema 2018
NUMMER

Einddatum inleverdatum kopij op
donderdag

Distributie op
donderdag

2

februari

4 januari

25 januari

3

maart

1 februari

22 februari

4

april

8 maart

29 maart

5

mei

5 april

26 april

6

juni

9 mei (10e is
Hemelvaart)

31 mei

7-8

Juli/augustus

7 juni

28 juni

9

september

2 augustus

23 augustus

10

oktober

6 september

27 september

11

november

4 oktober

25 oktober

22 november

13 december

12/1 dec./jan. 2019
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FILMMIDDAGEN seizoen 20172018
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.
OP VERHAAL KOMEN

Wisseling jaren
Tweeduizend-zeventien is voorbijgegaan.
Tweeduizend-achttien komt er aan.
Wat zal die ons allemaal brengen?
Hopen dat die de ellendige gebeurtenissen van
vorig jaar niet zal verlengen!
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Minder of nog liever geen aanslagen meer,
en ook geen orkanen of ander gevaarlijk weer.
Een beetje tot rust komen doet eenieder goed.
Dat geeft aan ons mensen weer nieuwe moed.
De dagen worden al langer, dus lekker langer licht.
De gordijnen kunnen later dicht.
Minder mensen hebben nog lichttherapie nodig.
En menig medicijn wordt overbodig.
Je kunt weer lichtvoetig door het leven.
Je hoeft van kou niet meer te beven,
als we weer een maandje verder zijn
komt de zon ook weer meer tevoorschijn.
Leuk om zo over tweeduizend-achttien te denken
en aan anderen een glimlach te schenken.
Het kost niets en is gemakkelijk te doen ook nog.
Tevreden en blij zijn wil eenieder toch?
Wat zal de politiek waarmaken van alles wat ze beloven.
We willen hun beloftes zo graag geloven.
Misschien worden de gouden bergen wel van koper
en wordt het leven niet goedkoper.
Als in ieder geval de zorg er maar op vooruit gaat.
Daarvan heeft iedereen baat.
Vooral de oudere mensen die voor onze welvaart hebben gezorgd,
hebben het dubbel en dwars verdiend dat ze nu optimaal worden
verzorgd.
We wachten geduldig af wat dit jaar nog voor ons in petto heeft,
en waar iedereen naar streeft.
We laten alles rustig op ons afkomen.
En over een mooie toekomst dromen!
Diny Geerdink-Mokkink

21

BETTING Bredevoort: STOPT helaas de kortingsactie per
01-01-2018
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)
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COLOFON
KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM 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, coördinator
tel. 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.
Kopij: Uiterlijk op donderdag 1 februari 2018 inleveren van
ondertekende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 3, maart
2018. Per e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

24

