Jaargang 29 - nummer 6 – juni 2017

INHOUDSOPGAVE
VAN DE REDACTIE
VOOR DE JARIGEN
VOOR DE ZIEKEN
VAN DE BESTUURSTAFEL
JAN TE MOLLERTOERNOOI
UITSLAGEN KRUISJASMIDDAG
GRATIS ZWEMMEN
BINNENKORT IN DE ACTIVITEITENGIDS
KORTINGNIEUWS
ACHTDAAGSE REIS 2017
AANMELDINGSFORMULIER 8-DAAGSE
OP VERHAAL KOMEN
DE WEG VINDEN IN DIGITALE OVERHEID
'N PAAR OLDE SCHOONE

2
2
3
3
7
8
10
11
13
14
15
16
17
18

AGENDA
29 mei t/m 02 juni
Vijfdaagse reis naar Odoorn
12 juni:
Jan te Moller koersbaltoernooi in hal ‘Keifit’
Zomerstop: maandag 24 juli t/m vrijdag 11 augustus
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VAN DE REDACTIE
lentekriebels

Wat is alles mooi groen geworden in een paar weken. Vanaf mijn
balkon kan ik dat allemaal mooi volgen. De vogeltjes vliegen af
en aan om hun nestjes te bouwen. Wat zijn ze er druk mee. De
mensen komen allemaal naar buiten als de zon schijnt. Iedereen
en alles leeft op. Hopenlijk gaat het een mooie zomer worden.
Over een maand ga ik al weer naar mijn minicamping in Winterswijk. Vliegt de tijd bij u ook zo snel? Iedere keer als ik een
artikel ga schrijven denk ik: ”Nu al weer, is de maand al weer
om?” Wij, als redactie, blijven ons best doen om er elke maand
weer een mooi boekje van te maken. Wij willen u dan ook weer
veel leesplezier wensen met deze Mededelingen.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
Vroeger vond ik het geweldig als ik een kinderfeestje had. We
kwamen met een klein cadeautje, zongen voor de jarige en
daarna deden we vaak spelletjes. U zult zich vast de spelletjes
nog
wel
herinneren:
koekhappen, spijkerpoepen, blindemannetje, ezeltje prik enz. We gingen
niet zwemmen, naar de
film of naar een restaurant. Daar was geen geld
voor. Toch hebben we in
die tijd niet minder genoten. Ik hoop dat u ook nu
nog kunt genieten van uw verjaardag. Ik wil dan ook alle jarigen
deze maand weer van harte feliciteren en ze allemaal een hele
fijne dag toewensen.

Ans Vonhof
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VOOR DE ZIEKEN
leven

Iedereen maakt in het leven wel het nodige mee. Maar de een
krijgt het toch zwaarder te verduren dan de ander. Als je jong
bent, sta je nergens bij stil. En dat is maar goed ook. Maar bij
het verstrijken van de jaren word je je bewuster van het leven.
Uiteindelijk heb je er niets over te zeggen. Ziektes overkomen je.
Mijn moeder zei altijd: “Een gezond mens klaagt niet en als ze
het toch doen dan klagen ze met gezonde botten.” Als je ouder
wordt, is het toch wel moeilijk om bepaalde dingen te aanvaarden. Het gaat allemaal wat langzamer en er zijn steeds meer
dingen die je niet meer kunt. Ook heb je veel meer met ziektes
te maken. Ik wil iedereen voor deze maand dan ook weer alle
sterkte toewensen. En… het loopt toch zoals het loopt.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
De zomer lonkt. We hebben er een heel mooi vroeg voorjaar op
zitten. Pasen liet zich van de koude kant zien: “Met Kasmissen
in’t hȍfken, met Poasen op’t stȍfken” ging ook dit jaar helaas
weer op. Toen een koude periode… maar het gaat echt wel komen. Heus, er kan weer volop gefietst en gewandeld worden.
Maar vaak zitten we te veel aan onze -zelf opgelegde- verplichtingen vast. Laat de stofdoek maar eens een week in het mandje
(sogar die Putzfrau wird einmal zur Staub), gun de dweil een
droge week en de stofzuiger wil ook wel eens wat minder geraas
aan zijn uitlaat. Pak die fiets, trek aan die wandelschoenen, doe
uit dat truitje en koester de warme zonnestralen als de gelegenheid zich voordoet. Een mooie warme week wensen we aan het
eind van deze bloeimaand mei. Voor als onze mede verenigingsgenoten een week op reis gaan naar het prachtige Drentse land.
Helaas, of wellicht gelukkig maar, hebben we geen invloed op
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het weer. Wel kun je vooraf bekijken waar en hoe je een week
gaat logeren als je voor KBO-ers een trip plant. En dat zit wel
snor. Op Koningsdag hebben uw voorzitter en echtgenoot een
mooie tocht gemaakt en ondermeer heerlijk gegeten in Hotel
Oringer Marke te Odoorn. En wat een toeval... er zat een gezelschap uit Zuid Holland, senioren uit Hardinxveld-Giezendam
en omstreken. Al jarenlang komt die seniorenvereniging naar dit
hotel om zich te laten verwennen. En dat dat zeer zeker lukt elke
keer weer, dat hebben wij aan tafel daar ondervonden. Lekker
gegeten, mooie kamers gezien. Kortom het gaat weer fijn worden dat weekje uit met Marietje en Evy. En wat het weer betreft, daar heeft de reisleiding geen grip op maar hartverwarmend is elke keer weer de ontvangst van de bediening te Odoorn
na een dagje uit. En daar knapt een mens zondermeer ook van
op.
En de warme douche is voor…
Onlangs kwam het volgende gezellige mailtje op het KBO kantoor
binnen van Albert en Thea Gordijn:

Beste mensen,
Even een leuke gebeurtenis delen; eind januari hebben wij een
nieuw bed met matrassen besteld bij Betting Wonen. In februari
lazen wij over de mogelijke korting voor KBO leden. Helaas te
laat gelezen. Maar toch even langs gefietst. Het KBO pasje moet
je bij bestelling tonen. Toch hebben wij alsnog een leuke korting
ontvangen + een lekker kopje koffie. Voor deze goede service
willen wij Betting Wonen een pluim geven.
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Cursus volgen bij ons en geen lid van KBO L'voorde?
Geregeld komt iemand vragen of een niet lid aan een van onze
cursussen deel mag nemen. Het antwoord is JA, mits:
1. De persoon wel lid is van een collega KBO vereniging, deze
persoon gewoon betaalt (zie prijs bepaald in activiteitengids)
voor de activiteit.
2. Indien 1 niet het geval is, de persoon lid wordt bij ons.
3. ‘meeliften’ op het lidmaatschap van de partner is niet de
bedoeling. Een ieder die deel neemt aan welke activiteit dan ook,
dus ook (dag)reizen en een incidenteel cursusje, wordt geacht
KBO-lid te zijn.
Rijbewijskeuring:
U kunt uw keuring ter verlenging van uw rijbewijs koppelen aan
een goed doel: Neem contact op met R. van der Meulen, Merelstraat 10 in Varsseveld. Tel: 0315- 242939 of 0315 - 298624
De kosten: €27,50, waarvan €2,50 keuringskosten en €25,00
voor het goede doel in Ghana.
Een andere mogelijkheid is: De heer Ter Maat,
Ruurloseweg 36, Veldhoek, tel: 0314-620291.
Kleurrijk Bijzonder Origineel of…
Kom Bij Ons… zou ook het thema geweest kunnen zijn van de 3 e
Door-en-Voor dag, op woensdag 3 mei 2017. Echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, familie, bekenden en belangstellenden vulden meteen om 14.00 uur met vrolijke reacties de 5 ruimten van
De Treffer. Voor de gelegenheid waren alle vertrekken prachtig
ingericht om aan ieder die er op af was gekomen te tonen waartoe KBO Lichtenvoorde en dan met name de leden toe in staat
zijn. Prachtige schilderijen, bloemstukken om van te watertanden, nieuwe technieken op keramiek- en viltgebied, uitleg over
cursussen, de hoge kwaliteit houtsnijkunstwerken, vrolijke klanken van ons huiskoor, souplesse bij de line dancers en niet te
vergeten de grabbelton voor de kinderen, lekkere taarten en het
gratis kopje koffie. Alles tezamen maakte dat drie mei over twee
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jaar voor herhaling vatbaar is. Het viel bij een aantal exposanten
zo in de smaak dat zij er wel een jaarlijks terugkerend evenement van willen maken. En met de vrolijke klanken van het orgel
van Xandra nog in het gehoor is dat dat niet zo vreemd. Eerst
maar eens evalueren met de werkgroep en dan leest u t.z.t vanzelf wel over het hoe en wanneer. Dank aan alle medewerkers
en daarbij willen we de dames in de keuken en achter de bars in
dit geval even op de eerste plaats zetten want er moest even
keihard gewerkt worden in de piekuren. Ook dit evenement liet
weer zien hoe sterk en mooi we met zijn allen en voor ons allen
voor de dag kunnen komen.
Namens het bestuur S.Pothof-Oolthuis

JAN TE MOLLERTOERNOOI 12 JUNI
D’r an vanaf 09.00 uur!

De hal van Keifit aan de Lievelderweg zal op maandag 12 juni
weer bol staan van koersbalspanning. De grote slag om de ‘Jante-Moller-wisselbeker’ staat weer voor de deur. Hoe zal het dit
jaar gaan verlopen als de ellipsvormige ballen weer moeten rollen in de voor de deelnemers zo gewenste juist koers. Het valt
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niet mee om de bute op een haartje na te benaderen. Is het
mikken met een gewone jeu de boulebal of plastic bal al geen
geringe opgave, dan is gooien van de koersbal wel helemaal een
dingetje. Maar het publiek dat op donderdagochtend zijn/haar
ogen in De Treffer de kost geeft, weet dat de koersballers van
KBO Lichtenvoorde niet voor een kleintje vervaard zijn. Die mikken en rollen alsof het dagelijks werk is. En wie weet is het dat
ook wel; oefenen zij stiekem, naast de gebruikelijke donderdagse
training nog wel extra keren per week op geheime plekken in het
dorp of misschien daar buiten. Wie weet zijn zij dagelijks in de
sportzalen van ‘Keifit’ te vinden om daar aan hun spierkracht en
concentratie te werken. Want ieder van ons weet: tijdens een
thuiswedstrijd ben je altijd beter op dreef. Dus geheime trainingen aan de Lievelderweg sluiten we van dit snode stel Lichtenvoordse koersballers niet uit. En of er sprake is van een geheim
wapen? Inzet van een special guest? Wie weet? Zeker is dat de
winnaars van vorig jaar, Mariënvelde, zich ook dit jaar weer een
plekje met foto en al in de publiciteit toegedacht hebben. Maar
daar steken de collegaverenigingen natuurlijk graag een stokje
voor. Kortom je moet er bij zijn, moet getuige zijn van hoe “De
slag um Grolle" verbleekt door De slag om de Jan te Moller wisselbeker. Kom kijken en geniet van een sfeervolle ambiance in de
hal van Keifit.

UITSLAGEN KRUISJAMIDDAG
van woensdag 26 april 2017

Een gezellige en sportieve strijd met maar liefst 30 koppels bij
De Treffer leverde de volgende uitslag op.
1e prijs dhr. F. Rouwhorst en dhr. K. Ankersmit met 4110
punten.
2e prijs mevr. M. Rondeel en mevr. W. van Harxen met 4090
punten.
3e prijs dhr. B. Boekelder en dhr. P. Korthout met 3820 punten.
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De tussenstand voor wie zich kampioenschap van 2017 mogen
noemen over 2 kaartmiddagen (met nog 1 te gaan) is onder de
heren: dhr F. Rouwhorst en dhr K. Ankersmit met 7710
punten.
Onder de dames: Mevr. M. Rondeel en mevr. W. van Harxen
met 6970 punten. De laatste en beslissende kaartmiddag van
2017 zal gehouden worden op woensdag 25 oktober a.s. om
14.00 uur; ook nu weer bij De Treffer.
Ook dan hebben we weer de gebruikelijke mooie prijzen en zoals
vermeld de prijs voor de kampioen onder de heren en de dames.
Noteer deze datum alvast in uw agenda ofwel op de kalender.
Ook dan hopen we weer op een groot aantal deelnemers. Wij
wensen u allen eerst een mooie vakantie toe en heten u graag
weer welkom op 25 oktober a.s.
Groeten Annie Eskes en Antoon Rooks
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GRATIS ZWEMMEN
Bewegen is goed voor ons allen. Niet alleen in de sportzaal maar
vooral ook in het water kunnen we werken aan de souplesse van
het lichaam. Onze warme samenwerking met de medewerkers
van zwembad Meekenesch heeft ook voor 2017 weer geresulteerd in een 3 maal gratis zwemmen kaart voor alle KBO-leden.
Ga met de knipkaart naar de Kerkhoflaan en geniet van een rustige workout in het aangename water van ons lokale bad.
(+ zwemknipkaart, zie hieronder.)
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BINNENKORT NIEUW IN ONZE ACTIVITEITENGIDS
(v.a 17 aug.)

Cursus Fotografie;
De werkgroep Educatie is er in geslaagd contact te leggen met
fotograaf Alex Vreeman. Ton Jolij, sinds kort lid van werkgroep
Educatie, is samen met Alex tot een mooi cursusaanbod voor
KBO-leden gekomen. De cursus behelst een aantal maandagavonden theorie en praktijk. (start na de kermis).
Foto’s kunnen gemaakt worden met zowel digitale fotoapparatuur als met telefoontoestellen. U leert tijdens de cursus de
kneepjes van het maken van mooie foto’s en het verwerken van
de beelden op de PC.

Vilten en decoreren van aardewerk: Docente Rini ten HaverWolterick gaf tijdens de open dag op 3 mei reeds acte de presence met mooie voorbeelden. De werkgroep Cultuur is erg enthousiast over de samenwerking met Rini en hoopt op een aantal
enthousiaste cursisten.
Keramiek: Wegens succes opnieuw in ons aanbod. Esther Krabbenborg heeft tijdens de open dag al weer veel toekomstige cursisten doen likkebaarden toen zij het beoogde werkstuk voor de
komende herfst zagen liggen.
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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 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)
BETTING WONEN: Op vertoon van uw KBO pasje ontvangt u
aanzienlijke korting (afhankelijk van de hoogte van aankoopwaarde) op al uw aankopen.
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ACHTDAAGSE REIS 2017
Er zijn dit jaar al de nodige reizen geweest, maar toch hebben
we dit jaar voor onze actieve ouderen nog een 8-daagse reis
georganiseerd.
We gaan van 30 juli tot en met 6 augustus naar het
Sauerland.
In Hotel am Wall in het plaatsje Soest hebben wij voor u kamers
gereserveerd. We verblijven er op basis van halfpension, d.w.z.
logies, ontbijt en diner.

Het hotel ligt in het hart van de historische plaats Soest.
De kamers zijn voorzien van telefoon, televisie en badkamer met
douche en toilet.
De prijs voor deze mooie 8-daagse reis bedraagt, afhankelijk van
het aantal deelnemers, maximaal € 520,-.
Toeslag 1-persoonskamer is € 87,50 voor 7 nachten.
We zijn in een heel mooi gebied, dus er kunnen mooie excursies
gemaakt worden. Heeft u zin om met ons mee te gaan? Vul dan
onderstaand aanmeldingsformulier in en gooi het in de brievenus
van De Treffer, Raadhuisstraat 18A.
14

Het is raadzaam om voor deze reis een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.
Wij kunnen u deze via de reisorganisatie aanbieden.
De kosten zijn: reisverzekering voor 8 dagen € 14,00
voor de annuleringsverzekering € 42,--.
Evy Veuger
AANMELDINGSFORMULIER 8 DAAGSE REIS 2017
Naam………………………………………………………………………………….
Naam partner………………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer thuis ………………………………………………………..
Telefoonnummer thuisblijvers……………………………………………….
1-persoonskamer ja/nee 2 persoonskamer ja/nee
Gebruikt u een dieet? Zo ja, welk ……………………………………….
Neem u een rollator mee?

ja/nee

Nummer ziektekostenverzekering …………………………….............
Reisverzekering

ja/nee

Annuleringsverzekering

ja/nee
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OP VERHAAL KOMEN
gehoord in 2016

Eten op nieuwjaarsdag; zuurkool met spek,
het hele jaar geen geldgebrek.
Hoo geet het met het peerd?
Een peerd geet neet, een peerd löp.
Hoo löp het peerd dan? mmmm, het geet!
Geschreeuw in de tuin door een jochie.
Pa gaat kijken en het jochie zegt; papa ik kan niet in mijn
voetbalschoen komen en het piept ook nog.
Pa gooit de voetbalschoen de lucht in en warempel er vlucht
een muis uit.
Het was mistig weer en er werd een opmerkelijke uitspraak
gedaan. Het is vandaag geen weer om te trouwen, want het
vooruitzicht is bitter slecht.
Iemand vertelt een waarheidsgetrouwe gebeurtenis,waarop de
aanhorende persoon zegt; dat klopt, waarop eerstgenoemde
weer zegt, ik hoor niks. Wat bedoel je daar nu weer mee?
Gewoon, ik hoor geen geklop.
Wat zie je daar? Gewoon een ketting. En als je daar doorheen
nog een ketting ziet , wat zie je dan? Heel eenvoudig, een kettingbotsing.
Iets wat hoog staat is hoogstand.
Een winkelketen is middenstand.
Laag water is laagstand.
Waar heeft een vrouw wel
genoeg aan en een kip niet?
Aan een halve haan.
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Iets over plaatsnamen:
Ik hou van de zomers, vandaar dat ik de winters wijk.
Ik schaak graag met paters, maar ik denk dat ik liever met
monniken dam.
De kip dacht; waar zal ik mijn ei bergen?
Hij moest naar Deventer,
hoe kom ik daar dacht de venter?
Met een kleine omweg was de vent er.

Diny Geerdink-Mokkink

UW WEG LEREN VINDEN BIJ DE DIGITALE OVERHEID?
De overheid doet steeds meer via het internet en vraagt u daar
gebruik van te maken. Of het nu gaat om het aanvragen van
huurtoeslag, het aanvragen van zorg, het zoeken naar werk of
het doorgeven van een verhuizing. Niet iedereen is hier (voldoende) vaardig in. Daarom biedt de
Bibliotheek de cursus Digisterker aan. Met
de kennis die u tijdens deze cursus vergaart
bent u in beter staat uw weg te vinden bij
de (elektronische) overheid.
U leert hoe u handig en veilig informatie
kunt vinden en hoe u iets moet aanvragen,
bijvoorbeeld bij de gemeente. Ook krijgt u
te zien wat de overheid allemaal al over u weet, zoals de opbouw
van uw AOW. De overheid vraagt steeds vaker naar uw DigiD:
uw digitale sleutel voor de overheid. In de cursus leert u hoe u
een DigiD kunt aanvragen en gebruiken. “De cursus van Digisterker heeft me heel veel vertrouwen gegeven in het werken
met de Sociale Verzekeringsbank en met DigiD”, aldus één van
de deelnemers. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van
twee uur. Stap voor stap worden de verschillende onderwerpen
uitgelegd. De groepsgrootte is maximaal 8 personen. Tijdens de
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cursus én thuis gaat u zelf oefenen op een computer. Bij de
cursus hoort een uitgebreid werkboek, waarin u alles rustig kunt
nalezen. U hoeft geen examen te doen. Wel ontvangt u een
certificaat als u de oefeningen uit het werkboek heeft gedaan.
Deelname aan de cursus is voor leden van de bibliotheek gratis
(incl. werkboek, koffie en thee) Om deel te kunnen nemen aan
deze cursus heeft u al wel wat
ervaring met computers en
internet. Om zeker te weten of
u over voldoende basiskennis
beschikt, kunt u online een
zelftest doen. Deze test vindt u op de website van de Bibliotheek.
In het najaar zal er in Lichtenvoorde een cursus Digisterker verzorgd worden. Meer informatie hierover volgt na de zomervakantie.
Resy Oonk
Meer informatie: www.oostachterhoek.nl/digisterker

'N PAAR OLDE SCHOONE
ik kan ze nog neet wegdoon
al wet ik neet waorumme
gin mense dreg ze nog en tóch…
soms staot ze jaoren in de kaste
maor dan strik ik de veters vaste
en loop der wear met wég
twee olde schoone waor ik naost leep bi'j succes
en in 'n hook smeet van de kökken a'k de pést in hadde
umdat 't lot mi'j mínder was gezindt,
't kind in mi'j smokst deur 't grös
kale neuzen dee't zich gistern hebt e'stotten
stekt zo straks weer in de loch
'n paar olde schoone waor soms een koningin in ston
en soms een sukkel…
Ank Gussinklo

18

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 8 juni inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van juli. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus; Raadhuisstraat 18a.
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