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VAN DE REDACTIE
een nieuw jaar

De kerstkaarsen zijn gedoofd, de stalletjes en de sparren opgeruimd. Het vuurwerkbombardement hebben we ook overleefd.
Bij ons in het appartement kun je, als je op de bovenste verdieping staat, in alle richtingen het vuurwerk bekijken. Prachtig gewoon. En ook nog veilig… achter glas. Nu gaan we weer over tot
de orde van de dag. Een nieuw jaar is begonnen. Het eerste wat
me te doen staat is de artikeltjes voor de Mededelingen schrijven. Nu heb ik daar geen hekel aan anders zou ik er mee stoppen. Ik hoop dat u in het komende jaar weer met heel veel plezier onze Mededelingen leest. Wij, Marietje Welman en ik, maken
ook de Mededelingen met plezier. Tevens wil ik ook alle mensen
bedanken die middels artikelen, het afgelopen jaar hun bijdrage
hebben geleverd. We hopen het nog een aantal jaren te kunnen
doen. Heel veel leesplezier.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
bezoek

Een mens kan van alles meemaken. Mijn moeder zei altijd: “Ej
wet ‘s morgens nog neet wat ow ’s oavends te wachten steet.
Een waarheid als een koe. Na enkele dagen geblaft te hebben als
een oude astmatische hond werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Je hebt altijd bijzondere gevallen op deze wereld en de
huisarts wilde met mij geen enkel risico lopen. Wat schetst mijn
verbazing… Ik werd alleen op een kamer gelegd. Vanaf dat moment was het mond houden. En als u me kent, kunt u er zich iets
bij voorstellen. Mijn vader zei vroeger al: ”As onzen Ans neet
mear prut dan kuj ut kistjen alvas goan bestell'n”. Omdat ze niet
wisten om welk virus het ging, kwam mijn man binnen met
mondkapje op en handschoenen aan. Ook de verpleging deed
dat. Ik moest er ook nog wel om lachen. Maar… protocol is pro2

tocol. Natuurlijk hebben ze gelijk. Na drie dagen bleek dat het virus niet besmettelijk was en mocht ik mijn man weer omhelzen.
Gelukkig is alles weer goed gekomen. Er zijn echter ook mensen
bij wie het niet meer goed komt. Ze zijn langdurig ziek of hebben
een kwaadaardige ziekte. Deze mensen hebben steun en bemoediging nodig. Het is zo belangrijk dat je het gevoel hebt er niet
alleen voor te staan. Ik wil deze mensen heel veel sterkte wensen en hopelijk heeft u een fijne groep mensen om u heen die u
daarbij steunt.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
torten und kuchen

Hebt u ook weer goede
voornemens gemaakt? Vaak
willen we weer op dieet. Ik
ook natuurlijk. Maar op twee
januari is mijn schoonzus in
Duitsland jarig en daar komt
van alles op tafel. Vooral
Torten und Kuchen. En zeg
jij dan maar eens nee als je
al een uur tegen zo’n berg
taarten aan hebt zitten
kijken. Het lijkt wel of de taarten steeds groter wor-den en op
het laatst val je meteen, de eerste dag van jouw goede
voornemen, al weer door de mand. Nu ben ik gelukkig niet de
enige. Vorig jaar stond er in de krant dat de meeste mensen hun
goede voornemens die ze gemaakt hadden, niet vol konden houden. Hoera, ik ben dus niet zo’n slappeling. En wat is er nu
gezelliger dan de verjaardag vieren met een stuk(je) taart. Ik wil
voor deze maand iedereen die jarig is dan ook van harte feliciteren en een fijne dag toewensen.
Ans Vonhof
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Een fijne Kerstviering die ook dit jaar weer goed werd bezocht.
Veel vertrouwde gezichten maar ook mensen die voor het eerst
kwamen, genoten van een mooie dienst verzorgd door pastor
Jos Droste, dominee Hans Hinkamp en werkgroepleden Evy
Veuger en Elly van den Bos. Via gezellige Kerstdagen thuis of in
het zorgcentrum, via de altijd weer
veel herinneringen oproepende top
2000, via opgetrokken oliebolgeuren en kruitdampen en tot slot via de
nieuwjaarsvisite in ons eigen home,
zijn we dan in het fonkelnieuwe jaar
gekomen.
Uw bestuur wenst u en allen die u
lief zijn een heel goed 2017. “May
all your dreams come true” horen
we in een van de Kerstliedjes die we
soms overdadig vaak hoorden. We
hopen inderdaad dat veel -al of niet
stille- dromen en wensen in vervulling mogen gaan. Maar het allerbelangrijkste is toch wel de gezondheid. Een zalig nieuw jaar met
veel heil en zegen om maar te spreken met woorden die in het
verleden zo gewoon waren maar die je bij de generaties na ons,
haast niet meer hoort. Maar wij spreken ze nog graag en welgemeend naar u toe uit.
Nogmaals, welkom nieuwe leden
Er zijn sinds de laatste KBO mededelingen waarin we de toen
toegetreden nieuwe leden al hebben verwelkomd, nog veel Lichtenvoordenaren en ook mensen van buiten onze dorpsgrens toegetreden tot Lichtenvoorde's grootste vereniging. Vandaar een
herhaling van dit stukje. De ledenwerfactie, de koffiebonnen, de
grote advertentie en niet te vergeten de mond-tot-mond reclame
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zijn debet aan een mooie groei van ons ledenbestand. Daarnaast
zullen de gezellige activiteiten zeker niet in de laatste plaats verantwoordelijk zijn voor deze mooie toename van KBO-ers. En al
die nieuwe leden willen wij natuurlijk van harte welkom heten. U
bent niet alleen lid geworden van een mooie vereniging maar
daarnaast ook van een landelijk sterke unie die het opkomen
voor de belangen van haar seniorleden als eerste prioriteit in
haar vaandel heeft staan. Wij hopen dat u een heel fijne tijd gaat
hebben bij onze vereniging. Daarnaast raden wij u sterk aan te
kijken naar de website van de unie KBO. Daarop vindt u diverse
mogelijkheden tot het krijgen van korting op o.a. zorgverzekering en energie. Mocht u vragen hebben, gewoon even willen komen om nader kennis te maken of met een probleem zitten; het
bestuur is op woensdagochtend van 09.30 - 11.30 uur in het
kantoor in ‘De Treffer’ aanwezig om u te woord te staan. Een bericht inspreken kan natuurlijk ook.
Vrijwilligersmiddag woensdag 22 februari
Voor leden, die in 2016 op enigerlei wijze als vrijwilliger onze organisatie hebben ondersteund, is er weer de jaarlijkse dankjewelmiddag. De vrijwilligers krijgen persoonlijk een uitnodiging
thuis bezorgd (gelijktijdig met deze KBO Mededelingen). Bent u
als vrijwilliger in de weer geweest maar u hebt geen uitnodiging
ontvangen, schroom niet en trek even aan de bel (tel. 397073).
Niets menselijks is ons vreemd, ook wij maken vergissingen of
zien iets over het hoofd.
Centrum in Beweging stopt met korting.
Via het geruchtencircuit kwam het al bij ons binnen En later, tijdens een gesprek met een der partners van het maatschap van
Centrum in Beging, werd duidelijk dat men heeft besloten om de
voorkeurspositie waarin KBO leden verkeerden te niet te doen.
Dit om recht te doen aan alle andere clienten. Dat betekent dat
bij het Centrum alle personen die er komen sporten een gelijk
bedrag daarvoor betalen. Het bestuur betreurt dat natuurlijk,
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maar kon er verder ‘niets meer aan bij of af doen’. Wij danken
de mensen van Centrum in beweging voor de jarenlange geste
jegens onze leden
Nieuw jasje
Ons verenigingsblad heeft een metamorfose ondergaan, het kan
u niet ontgaan zijn. Trots als wij waren (en nog steeds zijn) op
ons mooie eigen gebouw, mocht het jarenlang op de omslag prijken. Maar we vonden het nu tijd om KBO Mededelingen eens in
een ander jasje te steken. Als bestuur willen we de vereniging vitaal en dynamisch houden. Dat proberen we o. a te doen door
ons aanbod voor u steeds te actualiseren. En we vonden dat ons
uitgangspunt ‘Voor senioren, door senioren’ best wat beter uit de
verf mag komen. Vandaar dat gekozen is om het logo, dat u ook
op het gebouw aantreft, op de omslag terug te laten komen.

KORTINGEN

Speciaal voor leden KBO Lichtenvoorde

Gulf, Duthler Varsseveld en Betting Bredevoort denken
aan onze portemonnee! In navolging op de succesvolle
overeenkomst met Gulf, is het ons een genoegen te kunnen
melden dat wij ook een deal hebben bereikt met de firma
Duthler te Varsseveld. Een begrip in de regio als het gaat om
dames- en herenmode. Als u aan ons kenbaar maakt dat u graag
gebruik wilt maken van deze deal ontvangt u voortaan een
korting van 10% op het gehele assortiment van Duthler. Dit
m.u.v. afgeprijsde artikelen. Voor een KBO-Duthler klantenkaart:
Zie strookje hieronder. Betting in Bredevoort heeft voor u een
ruime keuze in meubelen. Zowel modern, romantisch alswel
klassiek. Uiteraard vindt u er ook re-laxfauteuils. Tevens vindt u
bij Betting een uitgebreide keuze aan slaapkamers en matrassen.
Ook speciale zorgbedden vindt u bij Betting. Een tripje naar
Bredevoort is dus de moeite waard. Hoe komt u in aanmerking
voor deze aantrekkelijke kortingen?
GULF: vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsseveldseweg. Neem een geldig legitimatie bewijs en uw KBO7

pasje mee BETTING WONEN: Op vertoon van uw KBO pasje
ontvangt u aanzienlijke korting (afhankelijk van de hoogte van
aankoopwaarde) op al uw aankopen. DUTHLER MODE: Vul onderstaand strookje in en lever dit in op Raadhuisstraat 18a, in de
postbus van de KBO.
Naam:
dhr./mevr:……………………………………………………………………………
adres:………………………………………………………………………………….
postcode:……………………………………………………………………………..
wenst in het bezit te komen van de KBO-Duthler klantenkaart.
Richtlijnen deelname reizen KBO Lichtenvoorde.
Een aantal jaren gelden heeft het toenmalige bestuur als eens
richtlijnen uitgezet en aan de leden kenbaar gemaakt. Wij hebben een en ander nog weer eens tegen het licht gehouden en
enigszins geactualiseerd. Graag maken wij de richtlijnen nog
weer eens kenbaar. De richtlijnen zijn opgezet in uw aller belang
om de reizen goed te laten verlopen.
* Iedere deelnemer dient lid te zijn van de KBO. Mocht er in de
bus ruimte over zijn zouden niet-leden in overleg met de reisleiding kunnen deelnemen.
* Deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
* De door de reisleiding gegeven instructies dienen te worden
opgevolgd.
* Tijdens de reis en het verblijf op het vakantieadres fungeert
de reisleiding als aanspreekpunt namens de KBO.
* Schades, van welke aard ook, kunnen niet op de KBO worden
verhaald.
* Roken in de bus is niet toegestaan.
* Als U geheel rolstoelafhankelijk bent kunt U niet aan de reis
deelnemen.
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* Als U de rolstoel (voorzien van naam) enkel nodig heeft om

wat langere afstanden af te leggen en U een begeleider heeft die
U kan verplaatsen is dat goed mogelijk.
* Gebruik maken van rollator (voorzien van naam) is toegestaan. Hierbij opgemerkt dat er voldoende bagagecapaciteit in de
bus moet zijn. Reisleiding en reisorganisatie bepalen wat er
mogelijk is.
* Heeft de deelnemer een hulpvraag op medisch en/of ADLgebied, (= algemene dagelijkse levensverrichting) denk hierbij
aan hulp bij het aankleden en douchen,
wond-verzorging, aan-/uittrekken steunkousen en dergelijke, dan dient men zich
op de reis te laten vergezellen door een
eigen begeleider en/of hulpverlener als
persoonlijk ondersteuner. De kosten van
de begeleider /hulpverlener zijn voor de
reiziger met de hulpvraag.
* Medicatie: Reiziger is hiervoor zelf verantwoordelijk.
* Deelnemer aan de reis welke een dieet volgt c.q. vegetariër is,
maakt dat vooraf kenbaar aan de reisleiding.
* Deelnemer aan de reis sluit in principe zelf een annuleringsverzekering af. Soms bied de reisleiding een annuleringsverzekering aan.
* De K.B.O. Lichtenvoorde sluit een collectieve reisverzekering
af. Dit is met name voor het buitenland en vanuit de reisorganisatie verplicht. Voor contacten met het thuisfront is de reiziger
zelf verantwoordelijk. Een mobiele telefoon kan U daarbij helpen.
Een lijst met telefoonnummers van de thuisblijvers ligt ten kantore van de KBO in De Treffer.
December 2016

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Stien Pothof
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TREFFER BIOS
vrijdag 24 februari
DE BUCKETLIST
Een Amerikaanse komedie
/dramafilm over twee compleet vreemden die beiden
niet lang meer te leven hebben. Zij sluiten vriendschap
in het ziekbed en maken samen een persoonlijke lijst
van dingen die ze nog willen
doen voor het definitieve
einde.De succesvolle zakenman (gespeeld door Jack
Nicholson, wie kent hem
niet!) neemt de afgepeigerde automonteur (Morgan
Freeman)
mee op
een
sightseeingtour. Ze halen
dwaze dingen uit en leven
er vrolijk avontuurlijk op los.
Maar gaandeweg komen ze
er achter dat het er niet op aan komt wat je doet en hoeveel
afstand je aflegt op aarde maar wie er op je wacht als je weer
thuis komt. De Bucketlist gaat uiteindelijk over het vinden van
persoonlijk geluk in je.
Na de film van Jan Siebelink, 'Knielen op een bed violen’, is dit
een rolprent die ondanks dezelfde ernstige achtergrond, toch wat
luchtiger zal zijn. Ook niet verkeerd toch? We wensen u weer
aangename uurtjes met een gezellige babbel aan de stamtafel na
afloop. En deze film toont eens te meer aan dat hoe arm of hoe
rijk je ook bent, in wezen iedereen zich geborgen en gekoesterd
wil weten.
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BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN 2016
Vincent Huitink blijkt de beste

Een mooie prijzentafel, een pronte wisselbeker, een aangenaam
warme biljartzaal, gespannen publiek, een correcte bediening in
de persoon van Andre Schutten, lekkere hapjes van de hand van
Annie te Brake, uitstekend functionerende biljartklokken, competitieleider Jos te Brake die alles prima onder controle had en
heeft en een viertal gespannen finalisten.
Hoe mooi kan een avondje in ‘De Treffer’ zijn? Op donderdag 8
dec. kwam er een eind aan een hete herfst als het om biljarten
gaat. Tientallen liefhebbers van het edele balspel hadden zich
weer opgegeven bij Jos te Brake. Deze stelde een indrukwekkend spelschema op en vervolgens konden de heren wekenlang
hun hart ophalen, zowel als speler dan als toeschouwer.
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Om alles in detail hier weer te geven voert te ver maar van het
grootste belang is de uiteindelijke uitslag:
Winnaars 2016 van rechts naar links: 1e Vincent Huitink, 2e Jan
Huinink (verdediger van de wisselbeker), 3e Huub ter Bogt en als
vierde eindigde Martin Cornelese. De heren mochten heerlijke
schalen vol vleeswaren mee naar huis nemen. (Willie Weikamp
verzorgde ook dit jaar weer de prijzen) Grote dank jegens Jos te
Brake voor zijn enorme inzet in dezen.

Poezengebed
lief baasje
geef mij te eten en te drinken en zorg goed voor mij
als ik niet eet ga dan met mij naar een poezendokter
en laat mij onderzoeken
geef mij op tijd een zuivere bak
sluit mij niet op in een kooi of schuur
sluit mij niet aan een riempje, maar geef me de vrijheid
laat mij in de vakantie niet in de steek

als ik jonkies krijg laat ze leven,
ze kunnen zelfs met een hond opgroeien.
en tenslotte lieve baas, als ik oud word verzorg mij dan goed
en als het moet, verlos mij uit het lijden en als dank zal ik
heel lief voor u spinnen.
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WORKSHOP KERAMIEK
schaal maken

De schaal wordt gemaakt in een door u zelf meegebrachte mal.
Dit kan zijn een wok, grote chipsschaal, braadpan, grote beslagkom, wasteiltje ect. Bedenk wel dat u deze mal 3 weken “kwijt”
bent. De diameter (binnenwerks) van uw mal mag maximaal 45
cm zijn.

Deze workshop bestaat uit 3 delen en wordt gegeven door
Esther Krabbenborg. Ervaring is niet noodzakelijk.
Deel 1 op vrijdag 3 febr. 2017 aanvang 9.00 uur
Instructie en begeleiding bij het maken van de schaal.
Deel 2 op vrijdag 17 febr. 2017 aanvang 9.00 uur
Nu kan de schaal uit de mal en het mooie patroon welke u
er in de eerste les ingemaakt hebt moet nu schoongekrast
worden. Hierna gaat de schaal in de oven voor de “biscuit
stook”.
Deel 3 op vrijdag 3 maart 2017 aanvang 9.00 uur
Op de inmiddels gestookte schaal gaat u nu de glazuurlaag
aanbrengen. Er is een ruime keus in kleuren. Na een dag
drogen gaat de schaal nog weer de oven in, om het glazuur
erop te branden.
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Ophalen van uw kunstwerk op vrijdag 17 maart 10.00
uur
Prijs: Bij deelname van minimaal 15 personen € 40,00 incl.
materiaal en stoken.
De workshop vindt plaats in “de Treffer” Zieuwentseweg 18a
Lichtenvoorde.
Aanmelden z.s.m , voor 1 feb. via dit strookje in KBO
brievenbus Raadhuisstraat 18a ‘De Treffer
=====================================

AANMELDSTROOK WORKSHOP KERAMIEK
start vrijdag 3 feb, 09.00 uur

Naam:
………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………..
e-mailadres:
………………………………………………………………………………………
telefoon:.........................................................................
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WORKSHOP KOKEN

‘Lekker gewoon koken bij Inge’

Vanaf donderdag 9 maart start een serie van
5 middagen Koken bij Inge. Een kookcursus voor mensen die van gewoon eten
houden maar nog niet de kneepjes om dit
allemaal klaar te maken onder de knie hebben. Samen met Inge Kolkman (Bruntjes) en
kok Tim Rouwhorst van het Witte Paard in Zieuwent, gaat u
gezellig in groepsverband aan de slag. En als alles bereidt is,
smult u lekker van uw eigen kookkunst, onder het genot van…
Deze kookcursus is een unieke kans voor mannen en vrouwen
die met simpele maar wel verse producten gezond en lekker
willen leren koken. Alle basisbeginselen van koken komen aan
bod.
Wanneer: op donderdag 09, 16, 23, 30 maart en 6 april
Tijd: 14.00-17.00 uur.
Plaats: Het Witte Paard Zieuwent.
Kosten: € 75,00 incl. materialen, excl. drankjes.
Deelname: minimaal 6, maximaal 8 personen.
Aanmelden: vóór 15 februari, via onderstaand aanmeldstrookje.
Deponeren in de brievenbus van de KBO, Raadhuisstraat 18a.
Naam:
…………………………………………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………….Tel:………………
e-mailadres:………………………………………………………………………….
Meldt zich aan voor kookcursus ‘Koken bij Inge’.
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DE KRANT VAN VANDAAG
Trap ik een open deur in door te zeggen dat
ik niet dol ben op de Krant van Vandaag?
Iedere morgen ligt-ie op de droogloopmat op
me te wachten en ik, nauwelijks wakker, zie
zijn zwart-witte smoel naar me kijken. Soms
is-ie nat en dan denk ik: gelukkig, een uurtje
bij de verwarming en dan hoef ik pas. De
krant brengt mij over de hele wereld, ook
naar streken waar ik beslist nooit zal komen. De Oekraïne is ver
weg hoor, net als China en Noord Korea. Word ik verdrietig van
berichten over verdronken vluchtelingen in de Middellandse Zee.
Wel, ik kom er een paar keer per jaar en zal er niet in gaan
zwemmen. Het idéé zeg. Dus ja, daar word ik verdrietig van.
Krijg ik een gevoel van jalousie wanneer ik het weer in de rest
van de wereld bekijk en zie dat het op de Kaapverdische
Eilanden 22 graden is en ik straks het ijslaagje van mijn
autoruiten moet krabben? Jawel, ik zal het niet ontkennen. Ben
ik opgelucht wanneer ik kennis neem van de politieke chaos in
de EU landen, terwijl Den Haag mij wil vertellen dat we het hier
toch wel erg goed hebben? Dan besluipt mij dat gevoel van: wie
houdt wie nou voor de gek? Die krant moet vol, je betaalt er de
volle mep voor, dus er moeten woorden in. Wil ik woorden zien
die er (soms) wel toen doen, dan ga ik naar 1001 KorteVerhalen
en kan dan tenminste eens hartelijk lachen, eens een brok in
mijn keel voelen. De Krant van Vandaag heeft geen emoties, zie
je? Verdraaid, zelfs de horoscoop van vandaag klopt niet. De
Krant van Vandaag hoort bij de mok koffie - of thee, in mijn
geval. Mensenredders en omamoordenaars, ontvoeringen en executies, alles komt op lege maag binnen. De Krant van Vandaag
is de verpakking voor de vis van morgen en het laagje onderin
de kattenbak. Opzeggen dan maar? Ach nee, toch maar niet. Je
moet je toch ergens druk over kunnen maken?
Uit: "1001 korte verhalen"
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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

Welzijn tel. 373485

Marjolein Rosendaal-Boenders

bestuurslid tel. 373851

Evy Veuger - van der Kamp
Marietje te Brake - Geerdinck

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

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
(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 2 februari inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen van maart. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus; Raadhuisstraat 18a.
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