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NEEMT U OOK EENS EEN KIJKJE OP
www.kbolichtenvoorde.nl
AGENDA
Vrijdag 29 jan.
Woe. 17 feb.
Ma. 22 feb.
Woe. 23 maart

Film: 14.00 uur
Vrijwilligersmiddag: 14.00 uur.
Modeshow Harreveld: 14.00 Dorpshuis ’t Kempken.
Alg. Leden vergadering: 14.00 uur.

Keramiek: vrijd. 05/02 en 04/03 (aanv. 09.00 u) en vrijd. 18/03 aanv.
11.00 uur
Bloemschikken: 10/02, 16/03 en 13/04 aanvang 13.30 uur
Reisdata: De 5 daagse 14 juni t/m 18 juni, de 8 daagse is van 21
aug. t/m 28 aug.
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VAN DE REDACTIE
nieuwjaar
Het nieuwe jaar is al weer 2 dagen oud als ik dit schrijf. De oliebollen
zijn bijna op en we ruimen alle kerstspullen weer op. We gaan zo langzamerhand weer over tot de orde van de dag.
Ik herinner me nog zo goed het jaar 2000. Velen dachten dat alle
computers er mee op zouden houden. Uiteindelijk is er niets gebeurd.
Ondertussen zijn we wel 16 jaar verder. Wat vliegt de tijd.
Ook voor ons gaat het vrijwilligerswerk weer beginnen, maar ieder van
ons doet het met veel plezier.
We wensen u ook dit jaar weer veel leesplezier.
Ans Vonhof
AAN ONZE ZIEKEN
mankementen
Als we ouder worden, gaan we toch allemaal wel wat mankeren. Daar
ontkom je niet aan. Grote en kleine kwaaltjes beginnen mee te spelen.
Ook ik ben er een paar maanden tussenuit geweest voor een operatie
aan mijn kaak. Na die operatie zei ik tegen mijn man dat ik nu toch
iets had wat ik nog nooit had gehad. Ik had namelijk veel moeite met
het praten. Hij heeft toch gelachen. En iedereen die me kent, zal begrijpen waarom hij zo keihard begon te lachen. Maar… we zijn er weer.
In het nieuwe jaar gaan de ziektes gewoon door. We komen van alles
tegen. Van kleine kwaaltjes tot ernstige ziektes. Ik wil dan ook iedereen voor het komend jaar alle sterkte toewensen .
Ans Vonhof
AAN ONZE JARIGEN
hoera
Hoera, hoera een nieuwe verjaardag staat weer voor u klaar. Ook dit
jaar zullen we er allemaal weer aan moeten geloven. Er zullen beslist
onder u mensen zijn die met kerst en nieuwjaar jarig zijn geweest.
Voor velen is dat niet zo leuk. Maar ja, je kunt jouw eigen geboorte
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niet bepalen. Voor anderen is het juist weer heel leuk want de hele
familie is dan bij elkaar.
Met de gedachte: “Ha fijn al weer een jaar erbij” wil ik iedereen die jarig is de komende maand van harte feliciteren.
Ans Vonhof
VAN DE BESTUURSTAFEL
Zalig, gelukkig, een goed en gezond …
De vele wensen die u ongetwijfeld heeft ontvangen, zijn in dank aangenomen. Inmiddels zijn we al weer 3 weken na dato. Het gewone leven heeft zijn gang weer gevonden. Hopelijk heeft Koning Winter inmiddels de weg naar Nederland gevonden en mogen we ons, na de
abnormaal warme start van de winter en een vorstloze decembermaand, verheugen op een paar weken echt mooi winterweer.
De KBO Kerstviering werd ook deze keer weer prima bezocht. Het aantal gasten dat gezellig bijeen was, was zelfs nog groter dan in 2014.
De mooie dienst met voorgangers
Pastoor Pikkemaat en dominee
Hans Hinkamp werd weer opgeluisterd door Gaudio. Ons eigen Senioren Koor deed weer van zich horen.
En Tonnie en Trees zorgden voor
een extra gezellig muzikaal accentje. Annie Wekking had, traditiegetrouw, de prachtige tafelstukken
weer gemaakt.
De mooie opbrengst van de collecte was bestemd voor de Kerstmaaltijd op Antoniushove en voor de Parochiële
Charitatieve Instelling (PCI) En over
de kwaliteit van HCR Pillen hoeven
we al helemaal niet te discussiëren;
het was allemaal weer voortreffelijk! En al die KBO gezelligheid zette zich op dinsdag 5 januari gewoon
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voort tijdens de nieuwjaarsreceptie. De werkgroep Welzijn verzorgde
samen met het bestuur een genoeglijk samenzijn. Niet op de minste
plaats waren Jan en Lenie Vulink debet aan de vrolijke stemming die
er die dinsdagochtend heerste in de ontmoetingsruimte. En dan
breekt het gewone leven weer aan. Voor ons KBOers betekent dat
weer lekker elkaar ontmoeten voor een babbeltje, het leggen van een
kaartje of het opdoen van kennis op een van de vele cursussen.
Het bestuur wenst u een goed, gelukkig, gewoon voortkabbelend maar
vooral gezond 2016 toe. Erbij voegen wij een gedicht gemaakt door
Lies Claessen - Offenberg.

Hoe ouder we worden,
Hoe sneller de tijd lijkt te gaan.
Zo lijken ook alle gebeurtenissen
Snel aan ons voorbij te gaan.
Probeer de nare herinneringen
Een eigen plek te geven
En de fijne en mooie voorrang te geven
Zodat de toekomst je vreugde geeft
En je blij en gezond verder leeft.
Vrijwilligersmiddag 17 febr. 14.00 uur.
De mooie traditie wil dat we onze vrijwilligers een maal per jaar
fêteren op een gezellige middag. De muziek is in gehuurd, het
optreden geregeld. De cateraar buigt zich nog over het menu maar
daar komt ie wel uit. Kortom… alles is in gereedheid gebracht en het
bestuur hoopt dan ook veel vrijwilligers op de 17e februari te mogen
verwelkomen. Bent u vrijwilliger en u heeft geen persoonlijke
uitnodiging ontvangen, draal dan niet maar bel (397073), mail
lichtenvoordekbo@gmail.com of schrijf even een kattenbelletje
(Raadhuisstraat 18a) . Dan kunnen wij dat rechtzetten. Waar gewerkt
wordt, worden soms vergissingen gemaakt. Ook bij ons.
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Samengaan van KBO en PCOB per dec. 2015:
Antwoord op een aantal vragen.
1. Waarom juist nu dit besluit van de ledenraden en wat betekent het?
Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een logische
voortgang van onze jarenlange en succesvolle gezamenlijke
belangenbehartiging en projecten. De verenigingen vullen elkaar aan
en vinden elkaar in gezamenlijke kernwaarden, zoals het omzien naar
elkaar en het opkomen voor ouderen. We werken samen vanuit wat
ons bindt en met erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Het
samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op weg naar één
krachtige vereniging. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt
ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en politieke
debat.
2. Hoe blijft de katholieke/protestantse identiteit van de KBO/PCOB
overeind?
Als christelijke organisaties delen we gemeenschappelijke waarden. De
KBO en de PCOB staan voor een samenleving waarin omzien naar
elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar norm en
uitgangspunt zijn. Deze identiteit is de basis van al onze activiteiten en
draagt onze gezamenlijke belangenbehartiging. Ook in de plaatselijke
activiteiten speelt de identiteit een belangrijke rol.
Afdelingen hebben de ruimte om waar gewenst dit specifiek
protestants-christelijk of katholiek in te kleuren.
3. Op welke onderwerpen gaan jullie je vooral richten?
De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten voor het beleid van de
komende jaren: *langer thuis wonen, *koopkracht, *digitalisering,
*veiligheid en *levensvragen.
4. Wat worden ouderen hier nu beter van?
Onze slagkracht wordt groter, alleen al door de macht van het getal.
We vertegenwoordigen zo’n 300.000 ouderen. Dat is niet niks! Als
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gesprekspartner in Den Haag staan we hierdoor sterker. Maar ook in
de sfeer van collectieve dienstverlening aan onze leden gaat
schaalvergroting zeker in ons voordeel werken. Onze afzonderlijke
landelijke bureaus hebben al veel bereikt. Mede dankzij onze
inspanningen is Nederland veiliger voor ouderen, wordt er niet alleen
óver, maar ook mét ouderen gesproken over de snelle
maatschappelijke veranderingen en komen steeds meer ouderen
online.
Met het samengaan van onze bureaus wordt onze landelijke
belangenbehartiging nog veel beter. En dat is hard nodig ook. Vooral
op het gebied van ouderenzorg en de koopkracht van grote groepen
ouderen is er nog een wereld te winnen.
‘TREFFER-BIOSCOOP’ vrijdag 29 jan. 14.00 uur
The Curious Case of Benjamin Button
Op de laatste vrijdag van januari hangt om 13.30 uur het filmdoek
weer gereed aan de prachtige, stabiele, speciaal voor de KBO gemaakte standaard .De makers van dit vernuftig staaltje techniek, Willie Pierik en Bennie Weenink, hebben deze standaard zodanig gemaakt dat
de kans op ongelukken bij het opzetten van het doek na genoeg tot
nul gereduceerd zijn. Nu het ophangsysteem en de verduistering aanzienlijk vereenvoudigd zijn, is het voor de “werkgroep film” behoorlijk
wat gemakkelijker geworden om de ‘Trefferbioscoop’ in te richten. Ook
over het aantal bezoekers mag men niet klagen. Een vaste groep liefhebbers met daarnaast geregeld nieuwe gezichten zijn veelal ruim op
tijd om te gaan genieten van een gezellige middag. We mogen voorzichtig stellen dat de maandelijkse filmmiddag een mooie loot aan de
KBO boom is geworden.
De film:
The Curious Case of Benjamin Button is een film uit 2008 van regisseur
David Fincher. De film is gebaseerd op een boek van Scott Fitzgerald.
De film werd gehonoreerd met 3 Oscars. Het filmverhaal is zowel boeiend als wel bizar en ongewoon: Benjamin Button leeft zijn leven in
omgekeerde volgorde. Hij doorloopt het verouderingsproces precies
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andersom. Terwijl de orkaan Katarina op New Orleans afstormt, ligt de
bejaarde Daisy op haar sterfbed. Zij vraagt haar dochter om haar voor
te lezen uit een oud dagboek. Dat dagboek vertelt het bijzondere verhaal van Daisy en Benjamin die wordt geboren als oude man en met
de dag jonger wordt. Halverwege hun leven worden Daisy en Benjamin
verliefd op elkaar. Maar wat zal de toekomst brengen als hij steeds
jonger en zij steeds ouder wordt? Niemand minder dan Brad Pitt en
Cate Blanchet zijn de hoofdrolspelers. Een bijzondere film die niet
mocht ontbreken op het lijstje van KBO films.
Denktank…..wie denkt er mee over de toekomst?
Herhaalde oproep…
KBO Lichtenvoorde. Een bruisend vereniging waar elke dag in en buiten ‘De Treffer’ van alles te doen is om de leden aangename tijdsbestedingen te bezorgen. Door de decennia heen zijn er telkens weer
nieuwe activiteiten ontplooid passend bij het tijdsbeeld en passend bij
de behoefte van de leden.
Het bestuur is van mening dat het van groot belang is om de vinger
aan de pols te houden ten aanzien van wensen en behoeften van haar
leden. En dan wordt niet alleen gedacht aan nieuwe activiteiten die
eventueel wekelijks, maandelijks of gedurende een korte periode
plaats moeten vinden. Gedacht wordt ook aan de behoefte aan informatie (themamiddagen), uitstapjes en excursies (recreatie hand in
hand met educatie), beweging/sport en zo zijn er meer zaken te bedenken.
In het verleden is sprake geweest van het instellen van een adviesraad. Om het zelfde doel te bereiken denkt het bestuur aan het in het
leven roepen van een zgn. ‘denktank’. De te vormen ‘denktank’ is
klankbord van de leden naar het bestuur.
Graag komen wij in contact met mensen uit alle leeftijdsgroepen
(50/60, 60/70, 70/80, 80+) die mee willen denken over verdere uitbreiding of aanvulling van het activiteitenaanbod en het bestuur willen
voorzien van nieuwe input. Lijkt het jou leuk om een paar keer bijeen
te komen om te brainstormen over de KBO, neem dan contact met ons
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op door te bellen/in te spreken (397073), door op woensdagochtend
op het kantoor even aan te komen of middels een briefje voorzien van
uw naam, adres en tel. nummer in de brievenbus (Raadhuisstraat
18a).
NB: Een paar mensen hebben gereageerd door ons ideetjes aan de
hand te doen. Helaas zijn die personen, door veel andere vrijwilligerstaken, niet in de gelegenheid om zitting te nemen in de denktank. Onze dank voor die reacties.
REIZEN 2016
Beste reislustige KBO-ers.
De reizen voor het nieuwe jaar 2016 zijn al weer vastgelegd.
We geven hierbij alvast de data van de reizen door.
Wat betreft de 5-daagse reis: het is de 10e 5-daagse reis.
Onze eerste keer gingen we naar Friesland, het leek ons
leuk om deze provincie weer eens te bezoeken. We gaan
van 14 juni t/m 18 juni.
De 7-daagse reis wordt dit jaar een 8-daagse reis.
We gaan naar het Beierse Woud en wel van 21 t/m 28 augustus.
Dit was de voorlopige informatie, nadere mededelingen hoort u nog
van ons.
Met vriendelijke groeten,
Evy en Marietje
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Geslaagden reanimatie cursus EHBO
Op maandag 7 december zijn Theo Huinink, Marietje te Brake-Geerdinck, Wim
Pothof, Dré Swart en Theo Engelbarts wederom op herhalingscursus geweest
voor de cursus hartreanimatie.
De cursusavond werd gehouden in de kelder van zalencentrum Pillen het
Zwaantje. Dit is de oefenruimte van de EHBO afdeling Lichtenvoorde.
De avonden werden geleid door de heren Ben Arentsen uit Varsseveld en Willie Engelbarts van de EHBO afd. Lichtenvoorde .
Het was een zinvolle avond, iedereen was er van overtuigd dat het weer nodig
was om jaarlijks deze cursus te herhalen.
Nadat allen het certificaat behaald hadden en overhandigd kregen, gingen ze
weer voldaan en tevreden naar huis.
Theo Engelbarts
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Gezelligheid en spanning in biljart-arena
Biljart competitie 2015
11 december ’15 …D- day voor de competitiebiljarters.
Want op die avond werd de zinderende finale gespeeld om het jaarkampioenschap van de KBO. De grote cup met bijbehorende oren
stond glanzend te wachten op een nieuwe tijdelijke eigenaar. Mooie
schalen met worst en vlees lonkten naar het toch al wel een beetje
nerveuze kwartet dat het tot deze finalerond had gebracht.
Te weten Jan Huinink, Vincent Huitinck, Willie Weikamp en Harry Ebbers. Het royaal toegestroomde publiek had zich in een halve cirkel
rond de biljarttafels genesteld om vooral niet te missen van alle moois
dat zich op het groene laken zou gaan afspelen. De koffie bruin, de
hapjes keurig op de schalen, de drankjes gekoeld op voorraad. Allemaal ingrediënten voor een mooie avond. En dat werd het.
De partijen konden via computer, beamer en projectiescherm van punt
tot punt gevolgd worden. Applaus, diepe zuchten, gelach en kreten
van meelij wisselden elkaar af. En in die mooie, gezellige ambiance kon
uiteindelijk de volgende einduitslag in de analen:
1e Jan Huinink,
2e Willie Weikamp,
3e Harry Ebbers en als
4e wordt Vincent Huitink in de boeken genoteerd.
Het mooie van deze jaarlijkse competitie is dat steeds weer andere biljarters het tot de eindronden weten te brengen. Dit zou mogelijk kunnen duiden op het feit dat men behoorlijk aan elkaar gewaagd is. En
dat maakt de partijen zo door het jaar heen juist zo leuk en spannend.
Namen noemen is altijd gevaarlijk maar de naam van Jos te Brake, de
grote competitieleider gedurende de herfstmaanden, mag in dit stukje
absoluut niet vergeten worden. Jos, hartelijk dank namens alle biljarters en namens de werkgroep culturele activiteiten.
Het bestuur
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Gedicht
De zomer en herfst van 2015
Zelden hebben we zo'n zomer gehad.
Alle weertypes kwamen op ons pad.
De warmste dag ooit met 39.4 graden C.
en vorst aan de grond met -4 graden C.
De wind en regen van 25 juli raasde en kletterde enorm.
Omgevallen bomen op huizen en auto’s, wat een angstige storm.
Aan de westkust de kolkende noordzee door de zware windkracht
die ook een snijdende strandzand-beweging met zich meebracht.
Enkele zwoele zomeravonden hadden we ook.
Heerlijk genieten was dat onder Nederlandse rook.
Prettig voor de mensen die het geld niet hebben om naar verre oorden
te gaan,
maar in Nederland bleven en ergens op een camping gingen staan.
Zwaar onweer met felle regenbuien kwamen soms uit het niet.
Wegen veranderden in waterpartijen, niet tot ieders verdriet.
Kinderen konden pootje baden in de straten, wat een pret.
Door genietende ouders werden ze gelijk op de foto gezet.
De bliksemflitsen, waargenomen op één dag, waren uitzonderlijk veel.
Nog nooit viel ons zo'n schouwspel ten deel.
De donkere kant van onweer is het verdriet door bliksem-inslag.
Al je bezittingen kwijt op één dag.
De zomer werd, zonder dat het kouder werd, opgevolgd door het najaar.
Soms droge tijden en dan weer herfststormen zowaar.
Genietend van de mooie bladerenpracht in de zon,
die het dan weer van de harde wind won.
Echt koud was het in oktober zelfs nog niet.
De planten konden gewoon buiten blijven staan, het vroor gewoon
niet.
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Zelfs in november kondigde de winter zich niet aan.
Soms kon je nog naar buiten zonder een dikke jas aan.
Ongemerkt was het december, de Sint Nicolaastijd.
Gezellig samen met presentjes, chocoladeletters, pepernoten en de
rijmentijd.
Ook toen was er geen winter te bekennen in heel Nederland.
Op 17 december werd zelfs 14 graden gemeten in het Oosten van het
land.
Wat de echte winter vanaf 21 december ons brengt wachten we geduldig af.
Dit gedicht ging dus alleen over de zomer en de herfst, wat die ons
gaf.
Diny Geerdink-Mokkink
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VERSPREIDING KBO MEDEDELINGEN EN NESTOR
(onder voorbehoud)
Schema van voorbereiding voor 2016
NUMMER

Einddatum inleverdatum kopij
op donderdag

Distributie van
KBO Mededelingen
en Nestor

1-2

januari/februari

4 januari 2016

21 januari

3

maart

4 februari

25 februari

4

april

3 maart

24 maart

5

mei

7 april

28 april

6

juni

5 mei

26 mei

7

juli

9 juni

30 juni

8-9

augustus/september

21 juli

25 augustus

10

oktober

8 september

29 september

11

november

6 oktober

27 oktober

12

december

17 november

8 december

BEWAAREXEMPLAAR
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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:
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

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

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

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek,
Coördinator, tel. 370255
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Ledenadministratie:

Mw. J. Wolterink
tel. 397073 (= secretariaat KBO)

Redactie KBO Mededelingen:

Mw. A. 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 ontvan-gen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 373768.

Ondertekende kopij voor de KBO Mededelingen van maart uiterlijk
op donderdag 4 februari 2016 inleveren per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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