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AGENDA
KBO Zomerstop: maandag 09 juli t/m zondag 29 juli.
Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.
Zondag: 50 km. Fietsen 1e en 3e zondag in mei t/m sept. 10.00 uur.
Do. 31/05:
Woe 6/6:
Ma. 11/06:
15/07 t/m 21/07:
Do. 30 /08:
Woe. 24/10:
Woe. 31/10:
Woe. 07/11:

Excursie XHC 14.00 uur.
2e Dagreis naar Almere (Yakult fabrieken) en
tour door het Gooi. Vertrek 8.00u v.a. De Treffer
Koersbaltoernooi in hal Kei Fit
7 Daagse reis.
Fietsexcursie hopteeltbedrijf
Kaarten in Lievelde
14.00 uur: Bingo!!
14.00 uur: Kruisjassen
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VAN DE REDACTIE

lente

Wat is alles in een korte tijd groen geworden. Als je nu buiten
een wandeling maakt, kun je echt genieten van de natuur.
De kleurenpracht van de bloemen, de jonge lammetjes in de wei,
de bomen die uitlopen.
Prachtig gewoon.
De mensen komen hun huizen uit. Iedereen krijgt weer goede
zin. Ze stappen op de fiets of maken een lekkere wandeling. De
mensen zitten weer buiten of zijn in de tuin aan het werk. Ook
zie je verschillende mensen van onze categorie hun caravans inpakken om in het voorseizoen op vakantie te gaan. Sinds 1 mei
horen wij daar ook bij want mijn man is met pensioen.
Het is heel goed mogelijk dat u deze Mededelingen lekker buiten
in uw tuin kunt lezen. Wij wensen u veel leesplezier.
Ans Vonhof
VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste leden
Een koninklijk lintje in
kleine reepjes?
Op woensdag 25 april
viel uw voorzitter de
grote eer te beurt om
een koninklijke onderscheiding te mogen ontvangen uit handen van onze burgemeester Annette Bronsvoort. Omringt door familie, vrienden, bekenden uit het vrijwilligersleven en niet in de laatste plaats door mede KBOers (die de hand in dit mooie gebeuren hadden) was ik
even het middelpunt van een mooie, spontane en emotionele ce2

remonie. Van alles schiet er op het moment door je hoofd als onze eerste burger begint met het opnoemen van alle dingen
waarom men vindt dat je in aanmerking komt voor een dergelijke grote eer. En het allerbelangrijkste wat ik me toen realiseerde
is het volgende: Vrijwilligerswerk hou je alleen maar langdurig
vol omdat jouw omgeving, de mensen met wie je mag samenwerken, de neus eveneens in dezelfde richting heeft staan. Je
ontmoet dan geestverwantschap, genoeglijkheid, power en
warmte. En ik mag me gelukkig prijzen dat ik in de loop van bijna 50 jaar vrijwilligerswerk honderden van die mensen ben tegengekomen. Mensen die door hun verschillen in karakter en
meningen een andere kijk op het leven geven. Mensen die je
verrijken. ’Alleen ga je sneller maar samen kom je verder!’ is het
gezegde. En daarom deel ik de eer van mijn koninklijke onderscheiding van ganser harte met alle medevrijwilligers uit al die
jaren. Dus 130 KBO vrijwilligers: ”De koninklijke dank en hulde is
ook aan jullie allen!”
Stien Pothof–Oolthuis
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Op 25 mei j.l. werd de AVG van kracht. Dat is een Europese privacywetgeving die van belang is voor iedereen die met persoonsgegevens werkt. Ook wij en KBO-PCOB Nederland hebben
er mee te maken. Onze vereniging en KBO-PCOB verwerken de
persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het
goed kunnen functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om
gegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenaamde
bijzondere persoonsgegevens. (dat zijn bijv. medische informatie, ras, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens etc., etc.) Organisaties die wel bijzondere persoonsgegevens verwerken, moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze en dus ook uw ledenadministratie echter
geen sprake van. Onze eigen ledenadministratie ligt al jaren in
de vertrouwde handen van Joke Wolterink en sinds kort ook in
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die van Annette de Jong. Uitsluitend deze dames hebben toegang tot de gegevens om e.e.a. te verwerken. Het spreekt vanzelf dat zij maar ook uw bestuur nooit van zins zullen zijn om deze gegevens, voor welk doel dan ook, aan derden door te spelen.
JURIDISCH
ADVIES
KOSTELOOS voor KBO
leden
Advocatenkantoor SteentjesWoltersMulder te Lichtenvoorde biedt
leden van KBO Lichtenvoorde een eerstelijns kosteloos advies
aan. KBO leden met juridische vragen/problemen als huurzaken,
echtscheiding, contracten, aansprakelijkheid etc., kunnen contact
opnemen om een vraag voor te leggen. Dat kan telefonisch, per
e-mail of door (op afspraak) even langs te komen op het kantoor. Men maakt dan een eerste beoordeling/inschatting van uw
rechtspositie en hoopt daarmee de vraag al te kunnen beantwoorden. Dit doet men dan kosteloos. Als de zaak een vervolg
krijgt of een diepere studie vereist, dan wordt met de cliënt zelf
een afspraak gemaakt over de kosten en het aanmaken van een
dossier.
Voor de goede orde en om misverstanden te voorkomen: voor
vragen die te maken hebben met erfrecht (nalatenschap, testament e.d.) moet men bij de notaris zijn. Voor fiscale vragen bij
een accountant/fiscalist of financieel adviseur.
SteentjesWoltersMulder Advocaten & Mediators
Zilverlinde 1, 7131 MN Lichtenvoorde
Tel. 0544-397200, e-mail: info@steentjeswoltersmulder.nl
www.steentjeswoltersmulder.nl
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Geen lid en toch meedoen?
Onze vereniging kent een scala
aan activiteiten. En het is dan
ook niet verwonderlijk dat mensen wel eens even een keer een
kijkje willen nemen bij iets waarvoor zij mogelijk in de toekomst
belangstelling hebben. Denk aan
schilderen, dansen, gym, jeu de
boules, handwerken, wandelen,
fietsen etc. Dat vinden we absoluut niet bezwaarlijk. In tegendeel. Maar recentelijk is het een
aantal keren voorgekomen dat
personen die al jarenlang lid bij
ons zijn, niet konden deelnemen
aan activiteiten omdat de plaatsen bezet waren door introducés.
Dat vinden we toch niet fair. Daarom: Wie deelneemt aan reizen,
cursussen, workshops en/of andere wekelijkse of maandelijkse
activiteiten, wordt geacht in het bezit te zijn van een lidmaatschap. En nogmaals.. een keer kennismaken? Welkom! En is er
een geval waarvan u vindt dat er een uitzondering gemaakt zou
moeten kunnen worden, neem dan contact op met het bestuur
of betreffende coördinator. Soms blijven plekken leeg die, incidenteel, opgevuld zouden kunnen worden.
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Uitnodiging voor alle vrijwilligers:
De Gemeente Oost Gelre nodigt alle vrijwilligers uit voor het Samen in Oost Gelre vrijwilligerscafé. Dus ook alle KBO vrijwilligers
zijn welkom.
Datum:
Maandag 11 juni
Tijd:
Inloop v.a. 18.45 uur, aanvang 19.15 uur - 22.00 uur
Locatie: Hamalandhal Lichtenvoorde
Programma:
19.15 uur: Opening door de wethouder
19.30 uur: Alle in en outs over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering
20.45 uur: Korte pauze
21.00 uur: Inspiratiesessie over werven van vrijwilligers
22.00 uur: Netwerkborrel
U kunt zich opgeven bij Karin ten Heggeler, tel. 06 88 82 23.
Het uitgebreide programmaoverzicht hangt op het prikbord in ‘De
Treffer’.
Uw bestuur
Addy van Vliet
Addy van Vliet, onze Addy die
zo enorm veel jaren als gastvrouw en horecamedewerkster
in ’De Treffer’ te vinden was, is
plotseling uit ons midden weggerukt. Addy stond volop in het
leven, reislustig, liefhebster
van klassieke muziek, betrokken bij haar kerk, belangstellend
voor allen in haar omgeving. Zij is onwel geworden in de haar zo
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geliefde Johanneshof aan de Rentenierstraat. Een aantal dagen
daarna is zij vredig ingeslapen. In onze herinnering leeft zij voort
als een lieve, rustige en vooral hartelijke dame. Addy mocht 88
jaar worden.
AAN ONZE ZIEKEN
troost
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik net terug van een reis
naar Lourdes. Ik ben er al verschillende keren geweest en iedere
keer word ik gegrepen door dat speciale Lourdesgevoel. Dat is
niet uit te leggen. Dat moet je zelf ervaren. Als je ziet dat er
20.000 mensen bij de internationale mis zijn in de ondergrondse
kerk en 10.000 mensen mee lopen met de lichtprocessie dan
doet je dat wel wat. Als ik de vele vrijwilligers zie die de zieke
mensen helpen dan krijg ik een gevoel van dankbaarheid. Ik ben
blij dat ik mijn eigen rugzakje weer mee kan nemen.
De mensen gaan er om verschillende redenen naar toe. De een
gaat om te bedanken, de ander om er troost te vinden.
Ik wil alle zieke mensen heel veel sterkte wensen de komende
tijd. En hopen dat ze steun en troost krijgen van hun omgeving.
Ans Vonhof
Iedereen op stap met Careaz electrocar
“Zeg vooral dat de car voor iedereen bedoeld is, voor jong en
oud” Aan het woord is Mireille Wopereis van woon- en zorgcentrum Antoniushove. In een gesprek met Mireille geeft zij aan om
vooral maar duidelijk te zijn over het gebruik van de Careaz car.
Een ieder die (tijdelijk) minder mobiel is en binnen een straal van
5 km, v.a. Antoniushove, ergens naar toe wil of moet, kan bellen
voor een afspraak. Bent u geopereerd aan staar en durft u tijdelijk niet te fietsen, een gebroken been of anderszins een letsel
waardoor u niet mobiel bent, neemt contact op. Men haalt en
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brengt u naar bijv. de film bij de KBO, naar de tandarts, naar de
verjaardag van uw kleinkind, naar uw breikransje. Whatever you
want. Vrijwilligers besturen de car en brengen u van deur tot
deur. Kortom:
Kom d’r es uut met de Careaz electrocar!
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur met de
chauffeur. Tel: 06- 22154721
UITSLAG KRUISJASSEN KBO van woensdag 25 april
Dit keer hadden zich maar liefst 64 personen aangemeld voor de
kruisjassenmiddag ofwel 32 koppels.
Om 14.00 uur werd het startsein gegeven voor 3 rondes kruisjassen. Ook nu weer middels een roulatiesysteem ofwel telkens
tegen een ander koppel.
Het was een gezellige en sportieve middag.
De uitslag van de middag was:
1e prijs (waardebonnen) dhr E. Jacobs en dhr W. v.d. Linden met
3890 punten.
2e prijs (vleespakketten) mevr. A. Boschker en dhr J. Paul met
3840 punten.
3e prijs waren 2 gelijke standen met 3800 punten.
Het waren mevr. A. Harbers en mevr. A. Wopereis en het koppel
de heren H. Bokkers en F. Hummelink
Het lot besliste en de vleespakketten waren voor mevr. A. Harbers en mevr. A. Wopereis.
De volgende en laatste kaartmiddag van 2018 is woensdag 7 november a.s. om 14.00 uur. Noteer in uw agenda.
Voor straks een schitterende vakantie gewenst en graag tot dan.
Annie Eskes en Antoon Rooks
8

9

NIEUW

zes keer ZENTANGLE

NIEUW

Herfst -en zin om te tekenen! Gezellig samen, maar ook lekker knus thuis.....
Zentangle (spreek uit: zentengel) is een soort meditatief tekenen,waarbij het
gaat om simpele, herhalende lijnen, die je in een soort milde trance brengen denk aan de patroontjes die je gedachteloos tekent als je aan het bellen bent,
of tijdens een vergadering. Of vroeger, tijdens de geschiedenisles.
Een zentangle-tekening wordt opgebouwd uit eenvoudige lijnen die patronen vormen die telkens herhaald worden. Je kunt vrijwel alle vormen vullen met
die patronen; rechthoeken, cirkels (dan kun je een
mandala creeëren) of figuratieve vormen als dieren,
bloemen, handen, etc. Laat je fantasie werken!
Je hebt er geen tekenvaardigheid voor nodig! Je tekent de lijnen en herhalingen heel bewust en nauwkeurig, waardoor je je volle
aandacht bij de tekening houdt en zo geen kans hebt om met je gedachten af
te dwalen. Je komt in een ritme, een flow. Dat is dus de meditatieve kant ervan, het is heerlijk rustgevend. Maar ook verslavend; we werken vanuit kleine
patroontjes, dus eenmaal bezig, wil je na een paar uur wel stoppen maar toch
ook nog even één nieuw patroontje uitproberen, de laatste, écht! Maar dan
raak je geïnspireerd door die vorm, en bedenk je een variatie. Of iets heel
nieuws....
Ook zin om dit eens uit te proberen? Eind oktober, mogelijk op maandag 29
oktober, starten we met een workshop Zentangle, de eerste van een serie van
6 bijeenkomsten, op de maandagen van 19.30-21.00 uur.
Kosten € 30,-, het benodigde materiaal is inbegrepen.
Docente: Dienne Wijnen
een paar voorbeelden van patroontjes en wat je ermee
kan doen

10

AAN ONZE JARIGEN
nieuw leven
Wat lijkt het me heerlijk om in de lente jarig te zijn. Alles begint
weer opnieuw te leven.
De bloemen gaan bloeien, de bomen en struiken lopen weer uit.
Er worden jonge dieren geboren. De koeien komen voor het
eerst buiten en maken vrolijke sprongen. Het blijft ’s avonds al
langer licht. Veel om je op te verheugen. En dan ben je nog jarig
ook. Misschien kun je wel gezellig in de tuin zitten met de familie
en vrienden. Er zijn genoeg mooie dingen om je op te verheugen. Ik wil iedereen die in deze mooie lentetijd jarig is dan ook
van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen.
Ans Vonhof
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Verschillen

OP VERHAAL KOMEN

De ene mens is groot qua afmeting,
De ander qua woordspeling.
Weer een ander is goed in verzorging.
Zelfs een ster in verpleging.
De een volgt de universiteit,
de ander wordt met lager onderwijs op de toekomst voorbereid.
Beiden werken met plezier.
Lopen rechtop en fier.
Lijnrecht staan hun beroepen tegenover elkaar.
Ook hun inkomens zijn tegenpolen, da's waar.
Wie is nu de gelukkigste van de twee?
Waar meet je dat mee?
Aan een gezicht van iemand kun je veel aflezen, je haalt er alles uit.
Norse gelaatsuitdrukkingen stralen geen tevredenheid uit.
Milde trekken zeggen veel goeds over iemand.
Heeft niks te maken met weinig of veel verstand.
Bij sommige mensen loopt alles van een leien dakje.
Ze kunnen en durven alles , niks zit in een vakje.
Alles gaat spelenderwijs, alles loopt gesmeerd.
Geen ziekte of ongemak wat hen deert.
Andere mensen worden geplaagd door tegenslag en pijn.
Daarin een goede weg te vinden is moeilijk en niet fijn.
Weer anderen krjgen te maken met de dood van een geliefd persoon.
Die moeten dan alleen verder, dat is verre van gewoon.
Ze moeten hun levenspad invullen naar eigen inzicht.
Dat is een ingewikkelde plicht.
De ene dag zal hen dat lukken en de andere niet.
Die is dan beladen met eindeloos verdriet.
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Na verloop van jaren en lieve mensen
om hen heen
redden ze het wonderwel en blijven
goed op de been.
De zon zien ze weer schijnen en de
bloemen weer bloeien.
Het leven gaat hen weer boeien.
Diny Geerdink-Mokkink
Voorbeeld van ZENTANGLE

KBO Lichtenvoorde: BIJ DE TIJD BLIJVEN
Huisfotograaf Jorieke
Zoals wij als bestuur in onze laatste jaarvergadering al hebben laten
doorschemeren dat wij proberen onze KBO vereniging in de “vaart der
volkeren” mee te laten varen. Dat houd in: bij de tijd te blijven. Onze
vereniging heeft als leus: “Voor ouderen en door ouderen”. Daarmee
bedoelen we dus niet dat wij “antiek” zijn. Wij als bestuur hebben
momenteel onze aandacht gevestigd op onze communicatiekanalen.
Het gaat dan over KBO Mededelingen, Activiteitengids en onze website. Deze willen wij graag opwaarderen en bij de tijd houden. Voor onze
Activiteitengids streven we zowel inhoudelijk als qua lay-out naar een
goed niveau. Vooral het laatste heeft onze extra aandacht. Vanuit de
gedachte: “Het oog wil ook wat”, gaan we gebruik maken van een professionele “huisfotograaf” die ons voorziet van foto’s die ons boekje zal
verfraaien. Haar naam: Jorieke Philippi. Zij is geboren en getogen in
Lichtenvoorde en kent dus het dorp en wil haar naam de nodige bekendheid geven. Zij zal regelmatig bij activiteiten haar neus laten zien,
maar ook haar camera laten flitsen. Het resultaat is dan wat later voor
een ieder zichtbaar in onze geliefde “KBO Mededelingen”. In de komende periode zal ze met velen kennismaken en jullie medewerking
vragen voor een goed fotoresultaat. Uiteraard houdt zij rekening met
privacy en persoonlijke wensen op dat punt. (Zie artikel elders in dit
blad). Dus geachte lezers, laat je van de beste kant zien.
Uw bestuur
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Juristentelefoon :
SteentjesWoltersMulder: (zie artikel elders) Tel. 0544-397200, info@steentjeswoltersmulder.nl
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 fysiotherapeut.
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

Ton Jolij

coördinator Educatie,
tel. 06 41130412

Marja Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten,
tel. 374511

Thea Elferink-ten Have

coördinator Welzijn, tel. 373878

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:

Thea Elferink-ten Have, coördinator
tel. 373878
Henk van Beek, coördinator
tel. 370255

Vrijwillige Belasting/adviesservice:
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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 7 juni 2018 inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen nr. 7/8, juli/augustus 2018. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.
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