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NEEMT U OOK EENS EEN KIJKJE OP
www.kbolichtenvoorde.nl
EN ZIE OOK KBO-CENTRAAL IN DE ELNA

AGENDA
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Vrij
Wo
Wo
Ma
Di
Zo

12 mrt
13.30 uur: Bloemschikken
18 mrt
Infomiddag Senioren Belang ( zie elders in dit blad)
19 mrt
14.00 uur: Algemene Leden vergadering
26 mrt
14.00 uur : Bingo (+ 15 okt.)
28 mrt
14.00 uur Film: Mrs Doubtfire
21 mrt en 24 okt Kaarten Regio oost bij Reijrink in Lievelde
02 apr
14.00 uur : Dansen
07 mei en 05 nov.: Kruisjassen in ‘De Treffer”
12 t/m 16 mei: 5 Daagse reis
03 juni
Busdagtocht.
27 juli t/m 2 aug 7 Daagse reis

1

VAN DE REDACTIE
“natuurramp”

Wat is er toch met de natuur aan de hand? In plaats van een dik pak
sneeuw en ijzige kou zie ik een stralend blauwe lucht en de zon. Als je
niet beter wist, zou je denken dat het voorjaar is. Knoppen beginnen al
uit te lopen. Mensen maken lange wandelingen of pakken de fiets voor
een mooie fietstocht. En het is pas januari, als ik dit schrijf. Voor de
meeste mensen hoeft de sneeuw en de gladheid niet meer. Maar…
”maart roert zijn staart” en “april doet wat hij wil”. Gelukkig zijn wij
niet zo in de war. Voor u ligt dan ook al weer de tweede uitgave van
2014. De redactie wenst u, zoals gewoonlijk, weer veel leesplezier.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
schoolziek

Ziek zijn is niet leuk. Als kind wilde je graag een keertje ziek zijn. Niet
veel maar een beetje. Even niet naar school, lekker onder de deken op
de bank en dan verwend worden door mama of papa. Maar als je na
een paar dagen een beetje beter was en je moest dan nog binnen blijven, terwijl je vriendjes buiten speelden, dan werd het moeilijk. Je wilde zo gauw mogelijk weer naar school. Lekker weer het normale leventje. Voor sommige mensen wordt het leven nooit meer normaal. Ze
hebben een ernstige ziekte en moeten proberen een zo normaal mogelijk leven te leiden. En dat valt niet altijd mee. Als je dan ook nog alleen bent, wordt het extra moeilijk. Deze zieke mensen wil ik voor de
komende tijd alle sterkte toewensen.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
genieten
Voor iedereen die in deze periode jarig is, zou ik de vlag uit willen hangen. Het probleem is dat ik geen vlag heb. Want het is toch heerlijk om
jarig te zijn. Al weer een jaartje erbij. Als ik donderdagmorgen bij De

2

Treffer kom om koffie te zetten, zie ik mijn al wat oudere medemensen. Vaak denk ik: ”Ik hoop dat ik ook zo oud mag worden en dan nog
met alle leuke dingen van de KBO mee kan doen”. Ik wil dan ook iedereen weer een fijne verjaardag wensen met veel bezoek. Want daar ben
je jarig voor. Geniet er van.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
rustige tijden?

Vrijwilligers zijn altijd in touw! Terwijl ik dit stukje schrijf (29 jan) zitten
we net tussen een paar KBO hoogtepunten in. Over de nieuwjaarsborrel is al geschreven. Over de vrijwilligersmiddag zou ik willen dat ik kon
schrijven dat het (weer) een oergezellige woensdagmiddag was. De
Algemene Ledenvergadering, ALV, zit er aan te komen. Maar daarover
schrijven kan nu nog niet. Dat heeft u dan nog te goed. Kortom ogenschijnlijk is het rustig maar schijn bedriegt. Achter de schermen wordt
gestaag doorgewerkt om onze ogenschijnlijk goed lopende vereniging
ook daadwerkelijk fijn en gesmeerd draaiende te houden. Een klein
kijkje in de dagelijkse KBO keuken levert al gauw heel wat acties op:
* De jaarverslagen van de diverse secties worden weer opgesteld en
ter verwerking naar de drukker gebracht.
* Penningmeester Ed en zijn opvolger zijn druk doende om alles ten
aanzien van SEPA onder de knie te krijgen. Daarnaast moet het financieel overzicht binnenkort af zijn.
* De reiscommissieleden Marietje en Evy hebben regelmatig contact
met de busonderneming.
* De filmploeg heeft alweer nieuwe ideeën om de volgende keer haar
steeds talrijker wordende publiek nog meer van dienst te kunnen zijn.
* Overleg met de ELNA inzake advertenties in ons “clubblad” en ander
drukwerk.
* Het verwerken van nieuw aangemelde leden en van leden die helaas zijn overleden, door ledenadministratrice Joke.
*Stagiair Justin Pierik zal voor de KBO van maandag 17 t/m vrijdag 21
maart in de Treffer actief zijn om te helpen daar waar mogelijk is.
* Overleg over en het verzetten van activiteiten omdat heel af en toe
iets dubbel gepland wordt.
* Het onderhouden van contacten met SJOL o.a. over een aan te leg-
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gen Jeu de Boulesbaan en de net geplaatste radiatoren in ruimte 1a
die het (nog) niet doen. Overleg met Longa’30.
* “Keukeninstructie” aan een bereidwillig lid dat zich aanbiedt om de
boel na het zingen spic & span op te ruimen.
* Commissiebesturen buigen zich al weer over het programma 20142015: Welke werkgroepen/activiteiten kunnen er nog mensen bij hebben? Welke groepen zitten nokkie vol? Waar moet geld bijgelegd worden? Welke groep is daarentegen weer ruim kostendekkend?
* Babbelen met leden die met vragen zitten en op woensdagochtend
even ter info langs komen.
* Kopij voor de redactie van KBO Mededelingen selecteren en doorzenden.
En zo is er nog veeeeel meer op te noemen. Onze ouders zeiden dan
altijd: ”Zo lange a’j ‘t nog opneumen kunt mo’j neet klagen”. En dat
doen we zeker niet. Want met name datgene wat nu niet genoemd
word, maakt dat alles zo gesmeerd loopt. Het zijn de stille krachten die
het KBO-geheel zo sterk maken. Ik denk dat menigeen niet weet dat er
een clubje mannen is dat elke ochtend ons gebouw komt openen, het
alarm eraf haalt en ’s avonds dat zelfde ritueel herhaalt om de boel
weer ontoegankelijk te maken voor het dievengilde. Dat deze mannen
ook wekelijks een paar ruimtes meubelvrij maken zodat er gekoersbald of gegymd kan worden. Dat is toch meer dan fantastisch! En
als er een keer iemand niet kan, dan wordt hij gewoon even
vervangen. Daar heb je als bestuur niets mee van doen. Dat loopt!
Ook de club horecamensen, koffie- en theezetters, vind ik zo
bijzonder. Zij komen om de andere leden ongestoord van hun
activiteit te kunnen laten genieten. Komen gewoon wekelijks een paar
uur, doen
hun werk en gaan dan weer. Super! En dan de
fietscommissie. Die mensen zitten vast de hele winter al over de
fietskaarten gebogen om in het voorjaar weer verrassend voor de dag
te kunnen komen. Je merkt er niets van en toch gebeurt het. En wat
te denken van de Nestordistributeurs? Kortom, naast de zichtbare
acties, er is heel veel volk achter de schermen in beweging om de boel
draaiende te houden. De een kan meer dan de ander. Dat is geen
probleem. We werken ieder met onze specifieke talenten. Dat is iets
om trots op te zijn. En daarom is er de vrijwilligersmiddag. Het is goed
om eens per jaar de “handen uit de mouwenstekers” te fêteren. Het
bestuur hoopt dat we, als u dit blad in handen krijgt, weer terug
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mogen kijken op een gezellige vrijwilligersmiddag. Een woensdagmiddag waar ruimte was om met elkaar te praten, te lachen, te genieten
van het optreden en waar we de inwendige mens eens lekker hebben
kunnen verwennen.
FILM: MRS DOUBTFIRE - 28 maart: 14.00 uur
Na drie films met een wat serieuzere ondertoon is het nu tijd voor een
uitbundige training van de lach- en buikspieren. De laatste vrijdag van
maart gaan we genieten van een film die, evenals de voorgaande, bekroond werd
met diverse
Oscars
en
die wereldwijd maandenlang
in
de bioscopen
heeft
gedraaid; Mrs.
Doubtfire.
Daniel Hillard
(Robin Williams) is een
acteurdie
ont-slag neemt om meer tijd aan zijn kinderen te kunnen besteden. Als
zijn vrouw verneemt dat hij wel erg uitbundig bezig is, vraagt zij een
echtscheiding aan. Het gevolg is dat Daniel vindt dat hij zijn kinderen
door de omgangsregeling veel te weinig te zien krijgt. Als hij verneemt
dat zijn ex hulp in de huishouding zoekt, verzint hij een list om
dagelijks bij zijn kinderen te kunnen zijn. Als u bedenkt dat zijn broer
een goede grimeur is en Daniel weet om te toveren tot een lief, wat
ouder dametje, mrs Doubtfire, dan begrijpt u wel hoe deze film verder
kan verlopen. Wij wensen u weer een heel fijne, gezellige biosmiddag
toe!
Heel aantrekkelijk maar…
Toch maar niet doen! Lopen van de ene naar de andere ingang over
het Longa kunstgrasveld! En zeker niet met de fiets! Maar als u een
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keer met een groep een partijtje wilt hockeyen, voetballen of hardlopen… meld het ons. Wij nemen contact op met “de buren” en het
zou zo geregeld kunnen worden. Maar of u dan meteen in aanmerking
komt om voorafgaand aan de big match op zondagmiddag een partijtje
te spelen voor het toegestroomde publiek durf ik te betwijfelen.
BINGO 21 maart 14.00 uur
Bingo, vals bingo!! Hilariteit en lachen als er een valse bingo blijkt te
zijn. Wanneer kinderen het Bingospelletje spelen moet er een liedje
gezongen worden ingeval van valse Bingo. Of dat op 21 maart ook zo
is in ‘De Treffer’? Rikie Schutten, Gerda Stoteler en Anny Eskes zijn
misschien wat minder streng. Maar een liedje er zo tussendoor zou wel
hilarisch zijn. Ik zou maar vast over een passend lied nadenken! Zeker
is dat de drie dames op de eerste dag van de lente de cijfers, als altijd,
weer vlot laten rollen. Kortom: zorg dat je er bij bent. En je bent weer
verzekerd van een gezellig middagje uit bij de KBO.
Regionaal Kaarten, 21 maart 2014
Plaats: Hotel Reijerink in Lievelde
Bridgen aanvang: 10.00 uur
De deelnemers dienen uiterlijk om 9.45 uur aanwezig te zijn om zich te
laten inschrijven. Voor het bridgen dient men zich voor 14 maart op
te geven bij: de heer Henk Dekker, tel. 544-464498, of 06-44098359
bij voorkeur per e-mail: henkdekker41@hetnet.nl
Kruisjassen, solokaarten en jokeren: aanvang: 14.30 uur.
De Kruisjassers dienen uiterlijk om 14.15 uur aanwezig te zijn.
Opgeven: voor 14 maart bij dhr. Herman Kouwert, tel. 0544-466670.
Bij voorkeur via e-mail: herman@kouwert.nl van Ostadestraat 8,
7141 XE Groenlo.
Voor kruisjassen en solokaarten graag paarsgewijze opgave.
Kosten: € 3,00 p.p. Opgave bij voorkeur via e-mail. Verdere informatie
is te krijgen bij de leden van de activiteitencommissie:
Dhr. H. Kouwert tel tel: 0544-466670
Mw. B. Wissink,
tel. 0544-465842
Dhr. B. Geutink,
tel. 0544-462025
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Namens het bestuur
Stien Pothof

DANSMIDDAG
twee april

Op woensdagmiddag 2 april wordt in de Treffer de vloer weer vrijgemaakt voor de dansliefhebbers. Bennie Krabbenborg zorgt voor echte
dansmuziek van vroeger en nu. U bent welkom van 14.00 tot 16.50
Werkgroep Welzijn
GESLAAGD
Op 7 november j.l. heeft Ria Tenten, tijdens een
feestelijke uitreiking in Dieren, het certificaat
Vrijwillig Ouderen Adviseur behaald. Wij heten
haar van harte welkom en zijn blij dat zij ons
team komt versterken.
Proficiat!

namens het KBO-bestuur,
Joke Brüning, coördinator Voa’s

HET BESTUUR VAN KBO LICHTENVOORDE
nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op
woensdag 19 maart 2014 om 14.00 uur
in de Treffer

AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
Herdenking overleden leden
Mededelingen
2. Notulen d.d. 01-05-2013
2a. Huishoudelijk reglement: Aanpassing art. 1 en art. 7 ( zie
hieronder)
3. Jaarverslag 2013**
4. Jaarrekening 2013/begroting 2014***
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5. Verslag Kascontrolecommissie 2013. Benoeming nieuw lid voor
commissie kascontrole.
6. Bestuursverkiezing:
*Statutair aftredend en herkiesbaar: mevr.J. Brüning–Helmig
*Statutair aftredend en niet herkiesbaar: dhr. .Jacobs
*Tussentijds aftredend wegens ziekte: Dhr. G.Tenten (vz.)
Kandidaat voor een bestuurszetel: dhr. H.Halink
Vacant: Nog 1 zetel.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen vergezeld van goedkeuring van de kandidaat en handtekening van tenminste 10 leden tot
3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen bij
het bestuur.
* De notulen liggen ter inzage.
** Het jaarverslag 2013 ligt ter inzage.
***Het financieel jaarverslag 2013 ligt ter inzage.
De ter inzage liggende stukken kunt u bekijken op woensdag 5 en 12
maart a.s. tussen 9.30 en 11.00 u. in ruimte 4 van ‘De Treffer’ en voorafgaand aan de vergadering. Tevens zullen de statuten ter inzage liggen.
Na afloop van de vergadering zal er, voor belangstellenden, een DVD
vertoond worden over de verzetsactiviteiten van de familie Lelivelt en
het verzet in de Achterhoek gedurende de tweede wereld oorlog.
Bijlage agendapunt 2a:
Artikel 1
Het afdelingsbestuur
1. Het bestuur is autonoom in het vaststellen van geldelijke
bijdragen voor deelname aan activiteiten en het vaststellen
van consumptieprijzen.
2. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste 3
personen.
3. Elk bestuurslid treedt aan voor een periode van 3 jaren en
onderwerpt zich aan een rooster van aftreden.
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4. Na afloop van 3 jaren kan een aftredend bestuurslid zich
direct weer herkiesbaar stellen.
5. Voor een bestuurslid geldt dat het voor maximaal drie
perioden herkozen kan worden. Op voorstel van een
gewone meerderheid kan de ledenvergadering besluiten om
het maximale aantal perioden van herkiesbaarheid van een
bepaald bestuurslid te verlengen of te verkorten.
6. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester kunnen
niet tegelijk aftreden.
- Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd door de
algemene ledenvergadering (ALV) neemt op het rooster van
aftreden de plaats in van zijn voorganger.
- Het aftreden van de onder lid 6 genoemde bestuurders kan
pas worden geëffectueerd wanneer in de opvolging van het
betreffende lid is voorzien.
- Effectuering van het aftreden geschiedt in de ALV, tenzij er
zich ter beoordeling van het afdelingsbestuur bijzondere
omstandigheden voordoen die voortijdig aftreden
onvermijdelijk maken. Benoeming van het opvolgende
bestuurslid geschiedt dan in de eerstvolgende ALV.
Artikel 7
Bijzondere besluiten
1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het
afdelingsbestuur.
1.a Voor een regeling aangaande het ter algemene ledenvergade
ring uitgesproken oordeel van de voorzitter over het wel of niet
genomen zijn van een besluit, wordt verwezen naar artikel 16,
lid 1 van de Statuten (zie de toelichting *).
1.b Voor een regeling aangaande een ter algemene ledenvergadering genomen besluit, dat door een of meer stemgerechtigde
leden wordt betwist, wordt verwezen naar artikel 16, lid 2 van
de statuten (zie de toelichting **)
2. Van de beslissing van het bestuur staat, binnen 8 dagen nadat
zij ter kennis van de leden is gebracht, beroep open bij het
bestuur van de Bond (Unie KBO) dat in hoogste instantie beslist, nadat het afdelingsbestuur is gehoord. Het afdelingsbestuur zorgt er voor dat ook de instellers van het beroep worden
gehoord door de Bond.
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3. Alvorens beroep als bedoeld in lid 2 open staat zal een lid zich in
eerste instantie tot het afdelingsbestuur wenden met een
schriftelijk geformuleerd bezwaar tegen een beslissing van het
bestuur. Het bestuur neemt hierop het initiatief tot hoor en
wederhoor. Indien dit niet leidt tot overeenstemming over het
onderwerp van het geschil kan de indiener van het bezwaarschrift zich schriftelijk beroepen op het oordeel van de Unie
KBO, dat in hoogste instantie op het beroepschrift beslist, na
partijen gehoord te hebben.
4. Leden kunnen schriftelijk wijzigingsvoorstellen indienen over
onderwerpen die op de agenda van de algemene ledenvergadering (ALV) staan. Om in behandeling te kunnen worden genomen tijdens de ALV zijn wijzigingsvoorstellen voorzien van
een duidelijke argumentatie pro of contra het betreffende
agendapunt, en minimaal vier weken voor de datum van de
ALV door het bestuur zijn ontvangen. Voorstellen die onvoldoende zijn onderbouwd worden niet in de algemene ledenvergadering aan de orde gesteld en tevens terugverwezen naar
de indiener van het voorstel, die daarover vóór de datum van
de ALV wordt ingelicht.
Namens het bestuur
Stien Pothof

LICHTENVOORDE EN DE RABOBANK
introductietekst door KBO

Nog steeds zijn wij, Senioren Belang en KBO Lichtenvoorde, in gesprek
met mensen van de Rabobank. Het kantoor in Lichtenvoorde is gesloten. Maar de deur tot het openen van een mogelijk aanspreek/ servicepunt (zij het klein en beperkt) staat nog op een kier. In ons laatste
overleg kwam naar voren dat het, met name voor ouderen die de
bank trouw gebleven zijn, prettig zou zijn wanneer men de serviceverlening nog eens duidelijk op schrift stelt. Dit heeft men gedaan. Hieronder is helder en overzichtelijk beschreven hoe u van de diensten van
de bank gebruik kunt maken. Ziet u dit stukje kopij in de KBO Mededelingen vooral niet als reclame voor een bank maar als service aan
onze doelgroep.
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Adviseur aan huis
De adviseur aan huis kan u thuis helpen met het regelen van uw bankzaken en internetbankieren. Hij of zij komt bij u thuis en kan u adviseren over uw dagelijkse bankzaken, zoals het openen van een rekening,
het sluiten van een verzekering of het opstellen van een volmacht. Om
veiligheidsredenen mag onze adviseur geen contant geld opnemen of
storten. Voor een afspraak met een adviseur aan huis kunt u elefonisch
contact met ons opnemen via 0544 - 474747.
Rabo Geld Expres
Wat is Rabo Geld Expres? Rabo Geld Expres is een service waarmee u
op veilige wijze geld kunt bestellen, dat aangetekend wordt thuisbezorgd. Deze service is bedoeld voor klanten die niet zelfstandig contant
geld kunnen opnemen bij een geldautomaat en voor klanten die zodanig beperkt zijn in hun mobiliteit dat ze niet in staat zijn onze geldautomaten te bereiken.
Hoe werkt Rabo Geld Expres?
We maken eerst met u éénmalig een overeenkomst. U kunt hiervoor
telefonisch een afspraak met ons maken via (0544) 47 47 47. De afspraak vindt plaats in één van onze vestigingen of via de adviseur aan
huis. U kunt ervoor kiezen om een afspraak met ons te maken voor
een vaste levering (bijvoorbeeld 1x per twee weken) of u belt en geeft
uw geldbestelling telefonisch aan ons door. U kunt uw telefonische bestelling doorgeven van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.00
uur via 0544 - 474747. Binnen vier werkdagen wordt het bestelde geld
per aangetekende post bij u thuis aangeboden. Als u voor 12.00 uur
belt, wordt het geld meestal de volgende dag al bij u thuis
aangeboden. U kunt maximaal €450,- per bestelling opnemen.
Wat kost de Rabo Geld Expres?
De Rabo Geld Expres wordt in heel 2014 tweewekelijks kosteloos aangeboden -tot een maximum van € 450,- per bestelling- aan klanten in
Lievelde, Harreveld, Bredevoort en Rietmolen.
Volmacht Service
Wat is Volmacht Service? Met een volmacht kunt u een derde, bijvoorBeeld een familielid, uw bankzaken laten (mee)beheren.
Hoe werkt de Volmacht Serivce?
Voor een volmacht sluit hiervoor een overeenkomst af. U kunt zelf bepalen voor welke bankzaken u wel en geen volmacht wilt geven. Om
een volmacht te regelen, komt u samen met degene aan wie u de vol-
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macht verleent naar de bank met een geldig legimitatiebewijs. Bij
voorkeur maakt u hiervoor telefonisch een afspraak, via 0544 474747. U kunt de volmacht tevens regelen via de adviseur aan huis.
Wat kost de Volmacht Service?
Aan de Volmacht Service zijn geen extra kosten verbonden.
Antwoordenveloppen
In de dorpshuizen in Lievelde, Harreveld, Bredevoort en Rietmolen
worden antwoordenveloppen beschikbaar gesteld, waarmee u kosteloos acceptgiro’s naar de bank toe kunt zenden. U kunt tevens telefonisch via 0544 - 474747 een set antwoordenveloppen bij ons opvragen, die wij kosteloos naar u toezenden.
Bijeenkomst Wegwijs in uw bankzaken
De bijeenkomsten Wegwijs in uw bankzaken zijn bedoeld om de mensen uitleg te geven over wat er allemaal mogelijk is op het gebied van
dagelijkse bankzaken en om uit te leggen hoe dit dan in zijn werk gaat.
De sprekers zijn medewerkers van Rabobank Achterhoek-Oost die werken op de kantoren en aan de telefoon, echte lokale deskundigen in
dagelijkse bankzaken dus. Als u interesse heeft om een bijeenkomst
Wegwijs in uw bankzaken bij te wonen, kunt u zich melden bij uw ouderenbond. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Workshop internetbankieren
De cursus internetbankieren wordt al jaren georganiseerd. In drie uur
leert u hoe u uw bankzaken kunt regelen via internet. De les vindt
plaats op ons kantoor in Winterswijk door medewerkers en oudmedewerkers van onze bank. U kunt zich hiervoor aanmelden via 0544 - 47
4747, of via onze website www.rabobank.nl/achterhoek-oost. Om volop van de workshop te kunnen profiteren, is enige computerervaring
een vereiste.
Deelname aan de workshop is gratis.
Heeft u vragen of wilt u gebruikmaken van één van onze diensten? U
kunt ons Klant Contact Centrum, dat gevestigd is in Winterswijk, van
maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken van 8.00 tot22.00 uur
en op zaterdag van 9.00uur tot 17.00uur via 0544 - 474747.
Openingstijden vestigingen
Onze vestigingen in Groenlo, Aalten en Winterswijk zijn van maandag
tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur. In Groenlo kunt u
daarnaast tevens op dinsdag- en donderdagavond tot 20.00 uur terecht voor het regelen van uw bankzaken.
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Website
U kunt meer informatie vinden op onze website
www.rabobank.nl/achterhoek-oost

Handwerken voor een goed doel. Al meer dan 25 jaar creëren de
dames van de handwerkgroep “VROUWEN HIER VOOR VROUWEN
DAAR” op de gezellige dondemiddagen hun handwerken zoals:
Grolsch breiwerk, Noorse sokken, kaarten, borduurwerk, babyjasjes,
Hardanger kleden, poppen, tasjes etc. Met de opbrengst van de
handwerken steunen ze de projecten van Frater Hans Wennekes in
Kenia. Het geld wordt 100% besteed aan de opvang van straatkinderen en aan opleidingen voor vrouwen. Mocht u tijd, zin of belangstelling hebben om mee te doen, kom dan gerust eens een kijkje
nemen in de Bonifatiuszaal van de Pastorie (ingang parkeerplaats) op
de donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Verkoop van de handwerken:
-2x per jaar Streekziekenhuis Kon. Beatrix te Winterswijk
-1x per jaar op Kerstklokkenzondag te Lichtenvoorde
-Elke 1e donderdag van de maand van 14.00-16.00 uur in de
Bonifatiuszaal van de Pastorie. U BENT VAN HARTE WELKOM.
Joke Otte

MOGEN WIJ ONS EVEN VOORSTELLEN?
Wij zijn de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde. Een vereniging bestaande uit 11 bestuursleden en ca. 220 leden. Die probeert,
geheel op vrijwillige basis, de geschiedenis van Lichtenvoorde, Lievelde, Harreveld en Vragender levend te houden, o.a. door middel van
de uitgifte van een periodiek, het opzetten van foto-exposities, het
houden van lezingen en excursies, het in ere houden van de streektaal
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door uitgifte van het woordenboek “ ’n Kleddeken Achterhooks” en de
wekelijkse bijdrage “We’j nog van too” in de ELNA enz. Wij hebben in
ons midden ook een zeer bekende schrijver in de persoon van Henny
Bennink uit Eibergen. Die schreef o.a. de boekwerken Bezetting en
Verzet I en Bezetting en Verzet II, beide handelende over de oude
gemeente Lichtenvoorde in de oorlogstijd 1940-1945 en de lotgevallen
van de Indiëgangers in de jaren daarna. Van het boek Bezetting en
Verzet II mochten wij aan alle KBO leden en de schoolgaande jeugd in
de oude gemeente Lichtenvoorde in 2011 al eens een gratis exemplaar
uitreiken ter waarde van € 25,-. Verder proberen wij door het maken
en verzamelen van foto’s ook voor de toekomst een stuk geschiedenis
van onze gemeenschap te bewaren voor hen die na ons komen.
Vandaar ons verzoek om foto’s die u kunt of wilt missen aan ons te
geven om zo een nog gevarieerder overzicht voor later te verkrijgen.
De volgende generaties zullen ongetwijfeld -net als wij- op zoek gaan
naar die goede oude tijd die we samen iedere dag opnieuw maken.
Door foto’s worden verhalen van mensen uit voorbije tijden boeiend.
Bel naar Theo Withag, 0544-375517 en de foto’s worden bij u
opgehaald en bewaard voor de toekomst. Sinds enige tijd hebben wij
ook een website, waarop u doorlopend kennis kunt nemen van onze
activiteiten. Zou u ons willen steunen in ons werk, dat ook in het
buitenland (o.a. de Verenigde Staten) wordt gewaardeerd en door de
Koninklijke Bibliotheek in den Haag zelfs als zeer waardevol voor de
geschiedenis van Nederland wordt geacht en bewaard, bezoek dan
onze website www.oudheidkundelichtenvoorde.nl U vindt daar de adressen waar u zich kunt opgeven als lid van onze vereniging. Wij heten
u bij voorbaat van harte welkom.
Hans Tijdink
Voorzitter Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde

OP VERHAAL KOMEN
winterkleuren

Als het tot Kerstmis zacht weer geweest is, ga je het nieuwe jaar in
met de verwachting dat het in januari toch wel zal gaan vriezen. De
vorst verwacht aan het eind van de week. We zullen het wel zien. De
winter laat zich tot nu toe echter niet zien. Nu ik dit schrijf wordt er
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vorst verwacht aan het eind van de week. We zullen het wel zien. Het
is al eerder niet doorgegaan. Veel mensen die ik spreek geloven al niet
meer in de winter. Zelf schort ik mijn oordeel even op. Er zal nog wel
een laat addertje onder het gras zitten. In de achtertuin begint de
oranjerode kornoelje hoe langer hoe intenser van kleur te worden en
de sneeuwklokjes en helleborussen bloeien. Het stinkend nieskruid
vormt tussen de takken van bladverliezende struiken een lichtgroen eiland.
Bolgewassen steken hun neus vast boven
de grond uit. Geelbladige heesters grijpen
hun kans om te schitteren. Als het nog
even duurt gaan de hortensia`s bloemknoppen vormen, die over een tijdje een
gemakkelijke prooi zullen zijn voor de late
vorst. Maar dat zetten we even van ons af.
Op een stralend zonnige zondagmiddag
kijken we elkaar aan en zeggen tegelijk:
“Kom, op de fiets!” Een dikke das om,
hand-schoenen aan; het is kouder dan we
dachten. Gretig zuigen we de frisse lucht
naar binnen. Dat voelt heel anders aan dan
het bedompte huiskamerklimaat. Het kale
winterlandschap ziet er heel anders uit dan
`s zomers, als de overdaad aan groen om
aandacht schreeuwt. Maar kijk toch eens
wat januari aan kleur te bieden heeft. Wat
zijn de beukenhagen mooi roodbruin. De hazelaars zijn al haast
uitgebloeid, maar vormen in de kale houtwallen samen lichtgele wolken. Op de achtergrond de donkere contouren van hulststruiken en
dennebomen. De treurwilgen zien er bepaald niet treurig uit, nu de
hangende slierten steeds dieper goudgeel kleuren. Ook de knotwilgen
zijn er in allerlei tinten van oranjebruin tot roodachtig. Net grote
schilderskwasten, met de steel in de grond gestoken. Ik zie dikke
boomstammen met groen fluwelen kousen aan en dikke sokken van
mos aan de voeten. Bij een flinke aanplant van dezelfde heesters
vallen opeens de roodgekleurde stelen op. Ze vormen hier en daar diep
donkerrode kussens van fijne kale takjes in de berm. Overal waar het
riet langs de sloten staat af te sterven vormt het een opvallend
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element van verticale strepen met afhangende grijze pluimen, die mooi
afsteken tegen de ijsblauwe lucht. Ik zie ook nog lisdoddes staan. Ooit
heb ik er in de winter een paar mee naar huis genomen. Dat kan ik
iedereen afraden. Eenmaal in de warmte laten ze hun bruine pluis
rijkelijk in je woonkamer vallen. Dat ben je nog lang niet weer kwijt. Je
kunt net zo goed een donzen dekbed leeg schudden. Genietend fietsen
we als het kouder wordt, naar huis, denkend aan warme chocolademelk. Helaas was mijn accu toch eerder leeg dan ingeschat, maar
dat was slechts een klein minpuntje. Binnenkort doen we het nog eens
over als we de kans krijgen. Over een poosje zullen de elzenkatjes
wakker worden, en gaan de elzenbosjes hun grijzige kleur inruilen voor
donkerrood, het begin is er al. Ik verheug me erop. Wie beweert daar
dat de winter saai is?
Truus Engelbarts

MAAKT U ZICH OOK ZORGEN OM DE ZORG?
Er gaat veel veranderen
in de Zorg de komende jaren…
Maar wat betekent dat voor u?
• u maakt al gebruik van ondersteuning in de Zorg…
• u bent mantelzorger of vrijwilliger…
• u heeft misschien in de toekomst ondersteuning in de Zorg nodig…
Seniorenbelang en stichting BOOG organiseren een informatiemiddag
over de veranderingen in de AWBZ/WMO. Iedereen is van harte welkom. Dhr. Henk Beltman van Zorgbelang Gelderland en mevr. Carry de
Vries, beleidsmedewerker van de gemeente Oost Gelre, zullen u alles
over deze veranderingen vertellen. Na de pauze kunt u vragen stellen
aan een viertal panelleden.
Datum: 18 maart 2014
Plaats: HRZ Reijrink, Lievelderweg 118 Lievelde. Tijd: 14.00 tot 16.00
uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. Graag aanmelden (dit is niet verplicht
maar wel prettig i.v.m. de voorbereiding!) Theo Bloemenkamp van
Stichting BOOG: tbloemenkamp@kpnmail.nl, tel: 0544-461157. Ineke
Beenen: inekebeenen@hetnet.nl, Seniorenbelang tel: 0544-371195.
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COLOFON

KBO Lichtenvoorde,
Raadhuisstraat 18a 7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
Rabobank: 0386 1065 17 KBO Lichtenvoorde
Incassant ID: NL 97ZZZ401023660000
KvK 40102366, ANBI nummer 81642376
telefoon secretariaat: 0544-397073
b.g.g. graag antwoordapparaat inspreken.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Bestuur:
Dhr. G. Tenten

voorzitter

Mw. S. Pothof-Oolthuis

secretaris 371379

Dhr. E. Jacobs

penningmeester tel: 373873
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. J. Brüning

coördinator Welzijn Ledenservice
w.o. vrijwillige ouderen- en belas
tingadviseurs en -invullers.
tel. 373485

Mw. I. Janssen-Bijkerk

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

Mw. A. Domhof-van Uem

coördinator Culturele activiteiten
tel. 351782

Mw. M. Koenders-Harmsen

bestuurslid

Ondersteuning:
Ledenadministratie:
Redactie KBO Mededelingen

Mw. J. krabben secr.
tel. 397073 (secretariaat)
Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. J. Brüning, coördinator
tel. 0544-373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek, coördinator
tel. 0544-370255

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, neemt u dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel.
373768.
Uiterlijk op donderdag 6 maart inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van april. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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