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AGENDA
27 maart
14.00 Film the Shawshank redemption
27 maart
en 23 oktober: Regiokaarten in Lievelde
15 april
BINGO ruimte 1a
22 april
Kruisjassen
27 apr
13.30 Bloemschikken +
13 mei
Door en voor elkaar
Zomerstop 2015: week 31-32-33 : ma. 27 juli t/m vrij 14 aug.
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VAN DE REDACTIE
lente
Hebt u er ook zo’n zin in? Waarin hoor ik u denken? De lente! Ik kan in ieder
geval niet wachten tot het wat mooier wordt. Als ik over de Varsseveldseweg
naar het dorp fiets, zie ik de krokussen al in bloei staan. Je hoort ‘s morgens
de vogeltjes al weer fluiten. Langzaam is de natuur aan het ontwaken. En laten we nu eerlijk zijn: als de zon schijnt, ziet de wereld er heel anders uit. Je
hebt weer meer zin om buiten te zijn. Wat is er nu fijner dan buiten zitten met
een kopje koffie en onze Mededelingen op schoot. Genieten! Wij, als redactie,
wensen u ook deze keer weer veel leesplezier.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
griep
Heeft u het al gehad? Wat hoor ik u denken? De griep natuurlijk. De laatste
maanden waart de griep als een spook rond. Voor dat je het weet, krijg je het
te pakken. Ik was vorige week met een aantal mensen met een beperking naar De Bazaar in Beverwijk.
’s Middags kreeg het me in één keer te pakken. Ik
begon te hoesten en te snotteren. Het spook had
mij te pakken. Ik ben daarna gedurende een aantal
dagen niet meer uit bed geweest. Hoesten, hoesten,
hoesten… als een oude hond.
In Arnhem is er in het ziekenhuis zelfs een speciale
afdeling geopend voor mensen die in het ziekenhuis
liggen en tevens griep hebben. Al deze snotterende,
hoestende en proestende mensen wil ik dan ook van
harte beterschap wensen. Ook onze langdurig zieke mensen wil ik de komende tijd heel veel sterkte wensen.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
overpeinzing
Ik ga mijn verjaardag niet meer vieren. Waarom niet? Omdat ik dan niet meer
ouder wil worden. Ik ben nu op een leeftijd dat je de nodige levenswijsheid
hebt. Ik ben niet meer piepjong maar toch ook niet heel oud. De oude dag
komt met gebreken, zeggen ze altijd. Nou, de gebreken zijn er bij mij al maar
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toch kun je op mijn leeftijd nog heel veel. Nu zijn er natuurlijk een aantal
mensen die zich afvragen:” Hoe oud is ze dan?” Er heeft mij al eens iemand
gezegd: ”Zo oud als je er uitziet, word je toch nooit.”
Maar goed: alle gekheid op een stokje, ik ben 61 jaar. Ik kan dan nu wel willen (niet meer ouder worden) maar de tijd gaat verder. En daarom ga ik gewoon door met het vieren van mijn verjaardag. Want… ik wil toch wel heel
oud worden. Bij deze wil ik alle mensen die deze maand jarig zijn van harte
feliciteren en hen nog veel goede, gezonde jaren wensen.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste leden, de Algemene Ledenvergadering 2015 ligt al weer achter ons als
u dit leest. Hoe e.e.a verlopen is weet ik op dit moment van schrijven nog
niet. Maar ik veronderstel dat u akkoord bent gegaan met de kandidate die
het bestuur heeft voorgedragen om het AB te komen versterken. Marjolein
Rosendaal-Boenders heeft eind feb. te kennen gegeven positief te staan
tegenover de kandidaatstelling. In de
volgende KBO mededelingen meer hier
over.
De boerenkool was weer als vanouds,
de hachee onovertroffen en de stemming weer opperbest. Kortom… de vrijwilligersmiddag viel in meer dan een
opzicht in goede aarde. Bij het plannen
van die dag had het bestuur zich niet
gerealiseerd dat het die dag aswoensdag was. Een schoonheidsfoutje dat we
niet meer gaan maken.
Op die middag viel nog weer eens
extra op hoe een zo heterogene groep
een kan zijn als het om een gemeenschappelijk belang gaat; de vaatwasser
was al een week stuk (er staat inmiddels een fonkel-nieuwe) en zie…
van alle kanten komen helpende handen om de grote hoeveelheid afwas
met de hand even weg te werken Super!!!
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FILMMIDDAG
vrijdag 27 maart
Gezellig uit naar De Trefferbios. Voor eind maart ligt The Shawshank
Redemption klaar voor vertoning. Een (naar eigen zeggen onschuldige) die
tot tweemaal toe levenslang moet uitzitten in de strenge gevangenis Shawshank. Na de luchtige rolprent van eind februari nu weer wat serieuzer werk.
Ook deze mag u niet missen!

Wist U dat…

De KBO ook in 2015 weer een korte zomerstop inlast? En wel week 31-32- 33.
Marietje en Evy ook voor dit jaar weer leuke reisjes op het programma hebben staan?
Huub ter Bogt in februari nog steeds dagelijks smulde van de bloedworst die hij
gewonnen had bij de biljartkampioenschappen?
Die door slager Weikamp geschonken
worsten dus geen kleine jongens waren?
De Ipad cursussen al weer bijna af-gerond
zijn? En dat er in het nieuwe seizoen een
nieuwe ronde volgt?
De RABO nog steeds op de dinsdagen van
de even weken zitting houdt van 09.00 - 11.00 uur?
U voor informatie omtrent diverse zorgzaken, terecht kunt in De Treffer op
dinsdagmorgen? Er is van 10.00 tot 11.30 uur een Vrijwillige Ouderen Adviseur aanwezig om u te helpen met vraagstukken van sociale aard.
Er op woensdag 13 mei weer een Door en Voor middag is? Leden laten aan
elkaar zien waar zij (bij de KBO) mee bezig zijn. De schilders showen hun
kunstwerken, de houtsnijders tonen hun vaste hand. De line-dancers swingen
op uitnodigende muziek, de bridgers kijken serieus maar genieten ondertussen stevig, de koersballers laten ze rollen, dirigente Marjo nodigt zangliefhebbers uit om een deuntje mee te zingen tijdens de open repetitie en ga zo
maar door. Kortom, op 13 mei de agenda leeghouden voor DOOR en
VOOR!!!!.
Stien Pothof, namens het bestuur
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VAN DE FIETSCOMMISSIE
de lente lonkt en ons fietshart bonkt
Nou weet ik niet of het bovenstaande voor alle senioren van de KBO-Lichtenvoorde geldt, maar ik word in maart altijd een beetje onrustig! Mijn fiets is
dan weer voor een grote beurt bij de fietsenmaker geweest en het EHBOdoosje is gecontroleerd, de routeschema's zijn weer gemaakt en de fluitjes en
hesjes liggen al klaar. Alleen de bandjes nog goed oppompen en ik ben er
weer klaar voor, mijn winterslaap is weer voorbij. U voelt wel waar ik naar toe
wil, want we gaan weer fietsen! Direct na de Paasdagen op dinsdag 7 april
om 14.00 uur vertrekken we voor de eerste fietstocht van 25 km. Natuurlijk
vertrekken we weer bij De Treffer! In de maand april gaan we elke
dinsdagmiddag om 14.00 uur fietsen. Van mei t/m september
vertrekken we op dinsdagmorgen om 09.30 uur. In mei gaan we ook
weer met de 50km routes beginnen; de eerste route is op zondag 3 mei,
vertrek om 10.00 uur bij De Treffer. De 50-km routes worden weer op 1e en
3e zondag van de maand gehouden. Er is dus vergeleken met het vorig
seizoen niets veranderd,en we hopen dat er wat betreft de deelname ook
niets verandert, want we verwachten ook dit jaar veel deelnemers. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd! Dus doe mee, u bent van harte welkom!
Henk Wijers, namens de fietscommissie

KRUISJASSEN
Op 22 januari j.l. gingen 28 koppels een sportieve strijd met elkaar aan in de
TREFFER met als resultaat de volgende uitslag:
H.Ressing - Fr. v. Harxen met 4000 punten
G. v.d.Pennen – E. v. Lee met 3820 punten
H. Halink - F. Holweg
met 3810 punten
Dit zijn de drie koplopers van de eerste ronde.
De 2de ronde wordt gespeeld op woensdag 22 april om 14.00 uur in De Treffer. Deelname € 2,50 per persoon. Alle koppels worden wederom verwacht!
Speelt u met een invaller, dan kunt u dit in de week van 13 april t/m 18 april
doorgeven aan Theo Huinink, tel. 373972 of 0657959946 (géén voicemail
inspreken) zodat ik het schema tijdig kan aanpassen.
Nogmaals wil ik u erop wijzen dat u zelf voor een invaller dient te zorgen !!!!
Tot ziens op 22 april in de TREFFER om 14.00 uur
Theo Huinink - Annie Eskes
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WOENSDAG 29 APRIL
dagtocht 2015
Net als u ieder jaar van ons gewend bent, hebben we ook dit jaar weer een
mooie dagtocht georganiseerd. We gaan dit jaar op woensdag 29 april. Om
8.00 uur gaan we richting Hilversum, waar we in het Mediapark een bezoek
gaan brengen aan Beeld en Geluid. Hier worden we ontvangen met een kopje
koffie met gebak. Vervolgens nemen gidsen ons mee voor een rondleiding.
Daarna volgt nog een interactieve filmpresentatie.
Om ongeveer 12.00 uur gaan we via een toeristische route naar het vliegveld Hilversum.
Hier, in het restaurant van het vliegveld gaan
we genieten van een heerlijke koffietafel.
Mocht er tijd over zijn dan kunt u vanaf het
terras naar de vliegtuigen kijken. Om 14.00
uur vertrekken we en gaan naar Aqua Expo.
In het Rijksmonument de Zout- en
Zandbunker vindt u de Aqua Expo. In een
bijzondere sfeer kunt u genieten van een
unieke verzameling van duizenden speciale vissen en koralen. We krijgen een
rondleiding onder leiding van een gids en kunnen daarna vanaf strategisch
geplaatste banken de tijd nemen om te genieten van het leven onder water,
b.v. een rif, de Amazone, de Afrikaanse meren en nog veel ander onderwaterleven.
Om ongeveer 16.30 uur vertrekken we weer voor onze terugtocht naar
Lichtenvoorde waar we weer kunnen gaan genieten van een heerlijk diner.
De kosten van deze mooie en zeker leerzame dagtocht zijn € 56,-.
Bij inschrijving wordt het bedrag automatisch van uw bank/girorekening
afgeschreven en is tevens bewijs van deelname.
Heeft u zin om met ons mee te gaan? Vul dan onderstaand strookje in. U kunt
het deponeren in de KBO-brievenbus van De Treffer, Raadhuisstraat 18a.
Aangezien wij een en ander moeten reserveren zien wij uw aanmelding graag
zo spoedig mogelijk tegemoet. Voor inlichtingen kunt u ons natuurlijk altijd
bellen. We maken er weer een fijne dag van. De reiscommissie:
Evy Veuger tel.371589 en Marietje te Brake tel.372117

Grote voorjaarsbingo 15 april... Volle plankjes en nieuwe prijzen!!
Aanvang 14,00 uur in De Treffer, groetjes, Gerda Rikie en Anny.

Stien
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AANMELDINGSFORMULIER DAGTOCHT 2015
Naam………………………………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………………….
Tel. Nummer…………………………………………………………………………………………….
Bankrekening/giro nummer………………………………………………………………………..
Gebruikt u een dieet? Zo ja. Welk? …………………………………………………………….
Aantal personen ………………………………………………………………………………………
Neemt u een rollator mee? Ja nee
===============================================

AANMELDINGSFORMULIER VIJFDAAGSE REIS 2015
Naam………………………………………………………………………………………………………
Naam partner…………………………………………………………………………………………..
Adres en postcode…………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer………………………………………………………………………………………
1 persoonskamer

ja/nee

2 persoonskamer

ja/nee

Gebruikt u een dieet ? zo ja ? welk……………………………………………………………
Neemt u een rollator mee?

Ja/nee

Nummer ziektekostenverzekering……………………………………………………………….
Nummer Bank/girorekening ………………………………………………………………………
Telefoonnummers thuisblijvers…………………………………………………………………..
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5 DAAGSE REIS 2015
Van dinsdag 9 juni tot en met zaterdag 13 juni 2015
Nadat we vorig jaar een zijsprong maakten en naar Belgie gingen, gaan we
dit jaar weer lekker in ons eigen landje op vakantie. We gaan naar de Veluwe.
Jaren geleden hebben wij dit gebied al eens eerder bezocht, maar we vinden
het zo’n mooi gebied dat het de moeite waard is er weer eens naar toe te
gaan. We gaan naar Nunspeet en logeren in Hotel Dennenhoeve.

Het gezellige familiehotel ligt in het prachtig bosrijk gebied en beschikt over
een restaurant, binnenzwembad, jeu de boules banen en sauna. De kamers
beschikken over telefoon, televisie en badkamer met douche en toilet. En natuurlijk is er een lift aanwezig.
Uiteraard worden er ook dit jaar weer de nodi-ge mooie excursies gemaakt.
De kosten voor deze aantrekkelijke reis zijn € 285,- per persoon. Voor een 1persoonskamer is de toeslag € 60,-. In verband met de bagageruimte in de
bus willen wij graag weten of u een rollator meeneemt. U kunt dit invullen op
het aanmeldingsformulier. Graag willen wij op het aanmeldingsformulier ook
het nummer van uw ziektekostenverzekering.
Heeft u zin om met ons mee te gaan? Vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in en doe het in de brievenbus van “De Treffer”. Raadhuisstraat 18a.
Voor inlichtingen kunt u ons altijd bellen. Telefoon 372117 en 371589. Let op
in afwijking van andere jaren vertrekken we dit jaar op dinsdag!!
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MODERN BANKIEREN BIJ DE TREFFER
RABO start workshops
Vanaf april organiseert Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek workshops
modern bankieren in De Treffer in Lichtenvoorde. Klanten kunnen kiezen uit
een workshop Rabo Internetbankieren of een workshop Rabo Mobielbankieren
voor tabletgebruikers.
Inhoud workshops
De workshops zijn bedoeld om mensen die nog niet bekend zijn met digitaal
bankieren op weg te helpen.
Tijdens de workshops tonen medewerkers van uw Rabobank stap voor stap
hoe het internetbankieren werkt. U leert internetbankieren opstarten, bij- en
afschrijvingen bekijken en hoe u een rekening betaalt. Daarnaast ziet u welke
bankzaken u eenvoudig zelf vanuit huis kunt regelen. Bijvoorbeeld het aanvragen van een nieuwe bankpas.
Data
De workshops bestaan elk uit
twee lessen op de woensdagochtend van 10.00 tot
12.-00 uur.
De eerste workshop op 15 en
29 april is bijna vol.
De volgende data zijn (op het
moment van schrijven) nog
beschikbaar:
-

Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop

Rabo
Rabo
Rabo
Rabo
Rabo

Mobielbankieren op woensdag 22 april en 6 mei
Internetbankieren op woensdag 13 en 27 mei
Mobielbankieren op woensdag 20 mei en 3 juni
Internetbankieren op woensdag 10 en 24 juni
Mobielbankieren op woensdag 17 juni en 1 jui

Kosteloos aanmelden
Klanten van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek kunnen zich kosteloos aanmelden op de website www.kennisvloer.nl. Daar zijn ook de data en
tijdstippen van de workshops te vinden. Voor meer informatie kunt u ook
telefonisch contact met ons opnemen via (0544) 47 47 47.
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OP VERHAAL KOMEN
Hotel de Moriaan
Kort geleden ben ik naar Groenlo geweest om de voorstelling “Hotel de
Moriaan” te zien. Geschreven op basis van “Verhalen van vroeger”, verteld
door ouderen. Dat project, georganiseerd door Verpleeghuis De Molenberg en
muziekschool Boogiewoogie, loopt sinds voorjaar 2014 en is met deze voorstelling afgesloten. Wat was dàt leuk!
Toen ik besloot om deel te gaan uitmaken van het groepje dat de teksten
ging schrijven, had ik wel twijfels. Met mij blijkbaar vele Lichtenvoordenaren,
want lopende het project zag ik er maar enkele. Als Lichtenvoordenaar aan
een Grols project deelnemen, ja dan voel je wel een
drempel. Wat mezelf betreft, mijn vader is geboren
onder de rook van Grolle, dat geeft een band. Ik heb
het pro-ject dus omarmd en, al voelde ik me soms wel
een vreemde eend in de bijt, dat werd gaandeweg
minder en ik heb er geen spijt van. Verbazend hoe
beroepsmensen amateurs kunnen inspireren om
buitengewone prestaties te leveren. Schrijver, regisseur, decorbouwer, man van de muziek, ze zweepten
de ouderen op tot grote prestaties. Hulde!
Op de planken stonden een stuk of acht actrices en een acteur. (Waar zijn
dan toch altijd de mannen?) Verder waren er een dansgroep, een koortje en
een orkest. De dirigent pendelde tussen koor en orkest heen en weer. Aan de
orde komende onderwerpen waren ondermeer: hard werken in een dienstje,
naaiwerk, danszaalperikelen, de zondagse maaltijd, de Grolse middenstand,
het rijke roomse leven en natuurlijk: Grolsch bier.
Voorafgaand aan de voorstelling werd het publiek in groepjes langs verschillende plekjes in de zaal geleid. Leden van toneelvereniging DITO voerden
daar korte sketches op over onderwerpen van vroeger. Het geheel gaf mij het
voldane gevoel van samen wat leuks te hebben gedaan.
Waarom doen we zoiets niet ook in Lichtenvoorde? Ouderen met verhalen zijn
er genoeg, net als toneelspelers, muzikanten en tekstschrijvers. We kunnen
oud Lichtenvoorde weer tot leven wekken. Ik denk aan de schoenindustrie, de
zuivelfabriek, het bloemencorso, pastoor Sanders en dorpsfiguren als Marie
van Tenten Knoes en Aaltje Fokker. En dan natuurlijk de jeugdzonden van de
Lichtenvoordenaren. Of zijn die altijd zo braaf geweest? Ik blijf daar buiten; ik
ben maar import. Een nadeel zie ik ook wel: We zullen het beter moeten doen
dan de Grollenaren, dat zijn we verplicht aan de “Lichtenvoorde tegen Grolle”
traditie. Moet kunnen toch?
Truus Engelbarts
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TOEGANKELIJKHEID IN OOST GELRE
informatiemiddag

•
•
•

Als u niet (meer) zo goed kunt lopen,
Als u van een rolstoel gebruik maakt,
Als u een invalidenparkeerplaats zoekt,
dan zult u wel eens denken:
Dat kan beter in Oost Gelre!

Wij organiseren een informatiebijeenkomst over de toegankelijkheid in Oost
Gelre en over de bereikbaarheid van openbare gebouwen.
Datum: woensdagmiddag 29 april 2015.
Plaats: De Treffer, Raadhuisstraat 18a, Lichtenvoorde.
Tijd: van 14.00 uur tot 16.15 uur Inloop: vanaf 13.30 uur.
Wethouder Van Uem zal eerst een kort woord tot u richten. Daarna zullen Denise Janmaat, directeur Instituut voor Rolstoeltoegankelijkheid, en Barrie
Span, beleidsmedewerker van de gemeente, u informeren over dit thema. Na
de pauze bent u aan de beurt en willen we informatie van u! U heeft dan volop de gelegenheid om vragen te stellen aan een panel en uw wensen en
knelpunten kenbaar te maken.
U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan
te melden. De toegang is gratis en de koffie
en thee staan voor u klaar!
Stichting BOOG en Seniorenbelang Oost
Gelre

MEA CULPA
In de vorige KBO-Mededelingen heb ik per abuis een verkeerd schema geplaatst. Hiernaast alsnog het correcte exemplaar.
Marietje Welman
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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:
Mw. S. Pothof-Oolthuis

voorzitter tel. 371379

Vacature

secretaris

Dhr. H. Halink

penningmeester tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. I. Janssen-Bijkerk

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

Mw. M. Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten
tel. 374511

Mw. J. Brüning-Helmig

Welzijn tel. 373485

Mw. M. Rosendaal-Boenders

bestuurslid tel. 373851

Mw. E. Veuger-van der Kamp
Mw. M. te Brake-Geerdinck

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

Ledenadministratie:

Mw. J. Krabben-Wolterink
tel. 397073 (secretariaat KBO)

Redactie KBO Mededelingen:

Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. J. Brüning-Helmig,
coördinator tel. 373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek,
coördinator tel. 370255

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 9 april inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van mei Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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