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AGENDA
Zomerstop: 2015: week 31-32-33 : ma. 27 juli t/m vrij 14 aug.
Fietsen:

Elke dinsdag mei t/m sept. vertrek 09.30 uur, 25 km

Fietsen:

Elke 1e en 3e zondag v/d maand: vertrek 10.00 uur, 50 km

14 okt:

14.00 uur:

23 okt:

Regio kaarten in Lievelde

28 okt.

Kruisjassen in De Treffer

04 nov.

Bingo

Dansen in De Treffer
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VAN DE REDACTIE
vakantie
De vakantie is in aantocht. Je ziet overal de caravans staan. Mensen zijn de
caravan aan het poetsen en inpakken. Ook ik maak me gereed om weer naar
de minicamping in Winterswijk te gaan. Misschien denkt u: wat doet ze toch
in Winterswijk? Het fijne van kamperen is de vrijheid. Thuis blijf je bezig met
allerlei dingen. Dankzij de moderne media kun je gemakkelijk contact blijven
houden met iedereen. Ook het maken van de Mededelingen kan gewoon
doorgaan. Ik wens u dan
ook vanaf mijn plekje op
de camping heel veel
leesplezier. Namens de
redactie wil ik iedereen
die op vakantie gaat een
hele fijne vakantie toewensen. En voor de
thuisblijvers natuurlijk 'n
een hele fijne zomer met
veel zon.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
leven

Wanneer ik dit stukje schrijf, ben ik me iedere keer weer bewust van het leven. Veel mensen onder u hebben al een geliefde verloren. Nu ik zelf ouder
wordt, merk ik ook dat je in een groep valt waar mensen weg beginnen te
vallen. Je staat er steeds meer bij stil. Mijn moeder las in de krant altijd eerst
de overlijdensadvertenties en dan zeiden wij: ”Ma, doe niet zo raar.” “Wacht
maar tot je zelf ouder wordt”, zei ze dan. En het is waar. Vroeger toen je jong
was, dacht je daar toch helemaal niet aan. Het leven lachte je toe. Je had plezier met je vrienden en wat later komt dat zie je dan wel weer. Besef wel dat
dat later er sneller is dan je verwacht. En ieder mens krijgt in het leven wel
zijn deel. Aan ziekte ontkom je niet. Zolang er nog wat aan te doen is, ben je
blij. Maar er zijn ook ongeneeslijk zieke mensen. Zij hebben het zwaar. Al deze
mensen wil ik dan ook uit de grond van mijn hart heel veel sterkte wensen de
komende tijd. En aan de gezonde mensen zou ik willen zeggen: ”Vier het
leven”.
Ans Vonhof
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VOOR DE JARIGEN
rompslomp
Het lijkt me heerlijk om in de zomermaanden jarig te zijn. Je kunt mooi buiten
zitten (als het tenminste niet regent). Wat is er leuker dan te genieten van
een lange zomeravond met familie en vrienden onder het genot van een
hapje en een drankje. Ik weet dat er onder u mensen zijn die het verschrikkelijk vinden om jarig te zijn. Niet om de verjaardag maar om alle rompslomp die er bij komt kijken. Laat u daardoor echter niet weerhouden want
samenzijn is in deze tijd heel belangrijk. Gezellig kletsen en je kinderen en
kleinkinderen weer zien. Ik wil dan ook iedereen, of u nu de verjaardag viert
of niet, heel hartelijk feliciteren en een fijne dag wensen. Het is toch fijn dat u
weer een jaartje ouder mag worden.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
nieuwe secretaris

Geachte leden, in KBO Mededelingen,
6, juni 2015, heeft het bestuur u gevraagd om voor 1 juni in te stemmen
met de voordracht van de in te vullen
vacature van secretaris KBO in de
persoon van Jan Wolterink. Door geheel onvoorziene omstandigheden viel
de juni-editie van de Mededelingen bij
velen pas op 2 juni op de deurmat. Te
laat dus. Hiervoor onze oprechte excuses.
Na heroverweging stelt het bestuur
voor om de vacature pas in te vullen
nadat er instemming is van de leden.
Dat kan tijdens de eerstvolgende A.
L.V. Hiermee volgen we dan ook de
procedure conform de statuten en
huishoudelijk reglement. Bovendien
voorkomen we hiermee “ruis op de
lijn”.
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De Algemene Leden Vergadering wordt voor komend voorjaar 2016 uitgeschreven. Om tot aan zijn eventuele toetreden tot het bestuur, betrokken te
zijn bij de vereniging en om zich al wat in te leven in zijn mogelijk toekomstige taak, wil/zal Jan Wolterink het bestuur bij een aantal activiteiten ondersteunen. Verblijft met vriendelijke groet,
het bestuur
Wist U dat…
- u via www.kbo.nl/kbodigitaal heel interessante info kunt bekijken?

- het bestuur op woensdagochtend nagenoeg altijd in De Treffer aanwezig is
om de leden te woord te staan bij eventuele vragen, op- en aanmerkingen of
suggesties? (Voor wie de schoen past: dus ook op woe. 3 juni)

- onze docent Duits, dhr. Joop Kothuis, na een zeer lange staat van dienst,
zijn werkzaamheden bij onze KBO heeft beëindigd?

- zijn leerlingen heel erg content met hem waren en zij daarom hun Duitse
lessen op een heel gezellige manier samen afsluiten met een heerlijk hapje en
sapje?

- Het bestuur het, net als zijn “pupillen” erg betreurt dat dhr. Kothuis nu
gaat?
- De Rabobank haar zittingen op de dinsdagochtenden (09.00-11.00 uur) in
de even weken dit hele jaar door continueert?

- U voor zaken betreffende de jeu de boules baan terecht kunt bij Ed Jacobs
(373873) en/of Theo Engelbarts? (374834)

- De KBO de materialen ter beschikking stelt?
- De activiteitengids 2015-2016 op 13 aug. met de Nestor thuis bezorgd
wordt?
- De animo voor deelname aan het Jan te Moller koersbaltoernooi nog steeds
groeit?
- Zoon Peter te Moller het maar druk had om alle 66 teams goed in te delen?

- Dora te Moller en Miny Bruins, vanwege de grote animo, zelf geen tijd
hadden om mee te spelen?

- Dat Cupido De Treffer heeft gevonden en daar af en toe zijn pijlen richt?
- En dat hij op zekere dag zomaar ineens raak schoot?
- Dat de redactie verder niets mag verklappen van het kleine engel/duveltje?
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BOEKENTIPS
de honderdjarige man die uit het raam klom en verdween
Gezellig reizen door de vorige eeuw? U hoeft er niet voor in een tijdmachine
te klimmen. Leen, koop of bestel gewoon het boek met bovenstaande titel en
u beleeft een aantal heel gezellige, plezierige uren waarin regelmatig de lachspieren volop aan het werk gezet worden. Het boek is vooral leuk omdat wij
senioren een heleboel van de historische feiten mee gemaakt hebben of er
tenminste een en ander van weten.
Auteur Jonas Jonasson voert ons via de belevenissen van de actieve, jarige
Allen door honderd jaar historie. De korrel zout waarmee het boek op sommige momenten genomen moet worden is groot. Maar… als vakantiepil is dit
boek van de Zweedse schrijver echt een aanrader.
Het oorlogsdagboek van Fie Kruip
Lichtenvoorde 1940-1945
Dit boek is het verhaal van de
tweede wereldoorlog, uit 6
aantekenboekjes. Een gewone
Lichtenvoordse jonge vrouw,
Fie (Sophia) Kruip († 1985)
schreef een dagboek dat begint op 10 mei 1940 en eindigt op 8 mei 1945. Na haar
dood ontdekte de familie
Huinink de boekjes in haar nalatenschap. Fie Kruip woonde
ten tijde van de oorlog in de
Rentenierstraat. Zij beschreef
zeer regelmatig wat zij meemaakte en ervoer in die periode. Over de oorlog is natuurlijk erg veel bekend maar dit
boek biedt een Lichtenvoordse
kijk op die tijd. Met name de
dagen van de bezetting en
bevrijding zijn zeer gedetailleerd beschreven. Oudere Lichtenvoordenaren zullen veel personen en gebeurtenissen herkennen. Jongeren lezen in dit dagboek hoe men zich toen voelde en wat men meemaakte in de oorlog.
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GEHEUGENSPREEKUUR
Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun geheugen
of over andere klachten als piekeren, concentratieproblemen en somberheid.
Het bezoek aan het individuele geheugenspreekuur is geheel gratis. In Oost
Gelre vindt het spreekuur plaats op de tweede woensdag van de maand van
10.00-11.00 uur in De Molenberg, Ziekenhuisstraat 14 te Groenlo. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Aniek Meints, tel. 088-9335446, of
het secretariaat, tel. 088-9331180.

CULTUUR IN DE WIJK
hoorspel
Op vrijdag 10 juli vindt de uitvoering plaats van een zelfgemaakt en ingestudeerd hoorspel. De culturele workshops ter voorbereiding hierop vonden 26
juni en 3 juli plaats. De deelnemers aan die workshops (senioren uit Oost
Gelre) presenteren zich die 10e juli middels een hoorspel. Iedereen is welkom
in restaurant De Moriaan van zorgcentrum De Molenberg te Groenlo. Aanvang
15.00 uur. Entree €3,00 incl. koffie/thee/lekkers.
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Woensdag 8 juli Jeu de Boulesdag… uitnodiging.
Proef de Franse sfeer van dit gezellige buitenspel. Alle KBO boules-spelers en
belangstellenden… kom op die woensdagmiddag naar de baan bij De Treffer
en speel mee of maak kennis met jeu de boules. Aanvang 14.00 uur. De coördinatoren Theo en Ed verzorgen i.s.m het bestuur een gezellige middag met
een hapje en een sapje.
Stien Pothof, namens het bestuur

DOOR & VOOR
elkaar
De teken- en schilderclub van de KBO heeft in de afgelopen winter o.l.v Anton
Schulingkamp verschillende tekeningen en schilderijen gemaakt. Tijdens de
Open huismiddag op 13 mei werden deze kunstwerken op ezels en tafels geëxposeerd. Ook werd er die middag live geschilderd. Met een gezellig muziekje erbij, was er veel belangstelling voor de expositie.
Al met al was het een geslaagde tentoonstelling die zeker voor herhaling vatbaar is. De schilderclub geniet nu van een zomerstop. Na de kermis worden
potloden, penselen en kwasten weer ter hand genomen.
Bennie Harbers
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OP VERHAAL KOMEN
verhuizen
Toen het traplopen steeds moeilijker ging
restte mij maar een ding.
Zoeken naar een woning waar alles gelijkvloers was.
Mijn vertrouwde omgeving verlaten, daarmee was ik niet in mijn sas.

Er zat niks anders op dan het huis te verkopen
en kijken hoe alles zou verlopen.
Binnen het jaar was mijn woning verkocht
en had ik echt iets passends gevonden waar ik
naar zocht.

Dan begint de vraag, wat hou ik en wat doe ik weg.
Wat had dat voeten in de aarde zeg.
Met veel goede hulp en wat wikken en wegen
viel alles nog niks tegen.
De organisatie was bij mijn kinderen in goede handen
en hulp van mijn familie van beide kanten was ook voorhanden.
Nog gezellig ook om dit samen te doen
en iedereen was in goeie doen.
Ieder had zijn eigen taak
en gelachen werd er ook nog vaak.
Samen gezellig eten en rusten tegelijk,
wat voelde ik me rijk.
Nu, een paar maanden verder, voel ik me
hier echt al thuis.
Leuke buren en -heel belangrijk- een zonnig huis.
Ik hoop hier nog lang gezond te mogen verblijven
en veel gezellige uurtjes met kaarten, handwerken
en mooie luchten bekijken, te verdrijven.
Diny Geerdink-Mokkink

9

10

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 23 juli inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van aug/sept. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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