Jaargang 25 - nummer 4 - april 2013

INHOUDSOPGAVE
VAN DE REDACTIE
VOOR DE ZIEKEN
VOOR DE JARIGEN
VAN DE BESTUURSTAFEL
VAN DE FIETSCOMMISSIE
DANSMIDDAG
UITNODIGING LEDENVERGADERING
DAGTOCHT
OP VERHAAL KOMEN
ELEKTRISCHE FIETS
BOVEN DE ZESTIG EN MOE
VIJFDAAGSE REIS
AANMELDINGSFORMULIEREN
WAARHEDEN ALS KOEIEN
VRIJWILLIGERSMIDDAG
IDEETJES/TIPS
KRUISJASMIDDAG
IN DE MALING GENOMEN
COLOFON

2
2
2
3
5
5
7
8
9
10
10
10
11
13
14
15
15
16
19

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

Mutaties: verhuizingen, overlijden of andere veranderingen? Geef het schriftelijk of per e-mail
door aan het secretariaat (zie colofon achterin dit
blad) Dit om het ledenbestand actueel te houden.

MAANDAGENDA

ZIE ‘VAN DE BESTUURSTAFEL’
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VAN DE REDACTIE
Op het moment dat ik dit schrijf, staat de zon hoog aan de hemel. Het is 5 maart.
Wat heb ik naar dit weer uitgekeken. En met mij vele anderen. Dat weet ik heel
zeker. Iedereen die ik de laatste weken sprak, had het over het weer. Ze hadden
er allemaal schoon genoeg van. We gaan dus de goede kant weer op. Ik krijg met
dit weer lentekriebels en zin om te wandelen en te fietsen. Mijn moeder kreeg
vroeger schoonmaakkriebels en alles moest voor de Paasdagen tip top in orde
zijn. U weet dat vast nog wel. Laat ik u vertellen dat ik die schoonmaakkriebels
nooit heb gehad. Ik schrijf liever artikelen.
Als u deze Mededelingen krijgt, is het al bijna Pasen. Ik wil u dan ook, namens de
redactie, alvast fijne Paasdagen toewensen en natuurlijk weer veel leesplezier.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
alle goeds

Zieke mensen zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn. Zo ben je gezond en zo moet je een gevaarlijke operatie ondergaan. In elke familie kent men
op gezette tijd narigheid. Dat ervaar ik op het moment aan den lijve. Vorige week
kreeg mijn zwager (een broer van mijn man) het bericht dat hij een aneurysma had in zijn hoofd. Hij moet
een gevaarlijke operatie ondergaan. Hij is pas 53 jaar
en heeft nu veel behoefte aan steun. Dan besef je pas
hoe belangrijk je voor een ander mens kunt zijn. Acht
maanden geleden hebben we een andere broer van
mijn man begraven. Deze was 58 jaar. Iedereen kan
zich voorstellen wat een spanning dit meebrengt. Maar
we blijven positief al is dat niet altijd gemakkelijk. Ook
onder u zullen er mensen zijn die gevaarlijke operaties
moeten ondergaan of hebben ondergaan. Ik denk
daarbij aan onze voorzitter, Ger Tenten, die in korte
tijd twee hartoperaties heeft ondergaan. Wij willen
hem vanaf deze plaats alle goeds toewensen en hopen dat zijn herstel voorspoedig verloopt. Ook alle andere zieke mensen wil ik beterschap wensen en alle
goeds voor de toekomst.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
cadeautjes
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Ieder jaar bent u weer aan de beurt. Uw verjaardag. Vroeger lag ik er nachten
van wakker. Wie zullen er komen, wat zal ik krijgen, enz. Als het dan zo ver was,
stond je de mensen al bij de deur op te wachten. Ik zie dat nu ook weer terug bij
kleine kinderen waar je naar toe gaat voor hun verjaardag. Maar naarmate je ouder wordt, slaap je gewoon door. Je denkt nu overdag: “Hoeveel mensen zullen
er komen en wat moet ik allemaal in huis halen?” Als kind hoefde je daar niet
voor te zorgen. Dat deden jouw ouders wel. Je hoefde alleen maar cadeautjes te
ontvangen en jarig te zijn. Nu ben je nog niet jarig… want alles moet je zelf doen.
Maar toch is het leuk om jarig te zijn. Hoe meer verjaardagen je viert, hoe ouder
je wordt. Ik wil dan ook alle jarigen weer een hele fijne dag toewensen en geniet
van alle bezoek.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
Wat is
Woe.
Woe.
Woe.

er ook al weer te doen?
17 apr. Dansen 14.00 uur in ’De Treffer’
01 mei. Alg. Ledenverg. 14.00 uur in ‘De Treffer’
22 mei: Door en Voor elkaar.

Wat was er te doen?
Di. 29 jan. Boekpresentatie “Treffend Gedicht”.
Woe. 30 jan. Evaluatie met de werkgroep Fietstochten en Fiets 4 Daagse.
Woe. 27 feb. Vrijwilligersmiddag.
Oproep/Gevraagd:
Sleutelhouder: Een persoon die het sleutelhouder-duo Jan Domhof en Jos te
Brake wil versterken. Het openen en sluiten van onze ‘Treffer’ verloopt prima is
gebleken uit een gesprek met “onze portiers”. Versterking op de donderdagen (je
bent dan echt niet vaak aan de beurt) is echter wenselijk. Bel even naar het KBO
kantoor.
Wijzigingen, overlijden, verhuizingen…
Wij willen de ledenadministratie graag actueel houden om accuraat op veranderde
situaties in te kunnen spelen. Dus… geef adreswijzigingen etc. door naar het secretariaat. Het liefst per mail of schriftelijk!
Vakantiesluiting 2013…
Gedurende de weken tijdens de bouwvakantie is ‘De Treffer’ voor alle KBO activiteiten gesloten. Dat zijn de weken 31 t/m 33. (ma. 29 juli t/m vrijd.16 aug.)
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Boekpresentatie “Treffend gedicht”
Burgemeester Heijman biedt het eerste exemplaar aan Ans Niggebrugge aan.
Warm, gezellig, druk, opwinding koffie, soesjes. In een paar trefwoorden kun je
zo de sfeer omschrijven die kenmerkend was voor de dinsdagochtend van 29
exemplaar van het boek “Treffend Gedicht” plaats vinden. Grote organisator en
stimulator van dit alles was de gedreven schrijfster/dichteres en woordkunstenaar
Ellen Bakker. Ellen is binnen de KBO geen onbekende. Tot deze zomer was zij regelmatig met een aantal KBO leden actief aan het
schrijven. Door die hobby heeft zij veel mensen warm
gemaakt voor het geschreven woord. Toen zij hoorde
van het grote aantal gedichten dat mevrouw Ans
Niggebrugge in het verleden al eens had geschreven
en toen Ans haar toestemming gaf om een aantal
daarvan te publiceren was de keus al gauw gemaakt.
Als opvolger van het al eerder onder de bezielende leiding van Ellen tot stand gekomen boek ‘Treffend Verhaald” mocht nu de dichtbundel “Treffend Gedicht” het
levenslicht zien. In deze prachtige uitgave zijn in het
eerste deel gedichten en foto’s van Ellen zelf te lezen
en te zien. In het tweede deel maakt de lezer kennis
met de dichtkunst van diverse mensen uit onze omgeving waaronder die van Ans
Niggebrugge. Burgemeester Heijman, die zelf ook graag de pen ter hand mag
nemen en mede actief is voor de stichting “Lezen Helpt”, werd bereid gevonden
om een paar gedichten aan het publiek in de Treffer voor te lezen en het eerste
exem-plaar aan te bieden aan de ruim 90-jarige Ans Niggebrugge. Zowel Ans als
de drie van haar vijf kinderen die voor de gelegenheid naar Lichtenvoorde waren
gekomen, waren erg geroerd door dit mooie moment. Ook voor de andere aanwezigen was dit een moment van groot en welgemeend applaus voor Ellen, Ans
en de andere schrijvers. In de toekomst hopen velen nog vaak van de dicht- en
schrijfkunst van diverse KBO-leden te kunnen genieten. In de KBO Mededelingen
staan regelmatig mooie werken van lokale schrijvers en schrijfsters. Maar een bezoek van onze eerste burger moet je natuurlijk ook aangrijpen om nog meer van
wat je in huis hebt te tonen. Dus kreeg dhr Heijman een rondleiding door De
Treffer. Met bewondering heeft hij de computerende KBO-ers bekeken toen deze
bezig waren met het uploaden van foto’s en muziek. De prestaties van de schildersgroep vielen in de smaak. En ook de prestaties en producten van de handwerkende dames konden zijn goedkeuring wegdragen. De burgemeester was
vooral aangenaam verrast door het grote aantal mensen dat op dat moment actief bezig was in De Treffer. “De totstandkoming van het gebouw heeft veel
hoofdbrekens gekost maar het is goed dat het er gekomen is“ was zijn conclusie.
Een mooie opsteker voor ons allemaal!
Stien Pothof
namens het bestuur
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VAN DE FIETSCOMMISSIE
het fietsseizoen nadert met rasse schreden
Na een lange winter met veel sneeuw lijkt het er op dat de lente nu toch in aantocht is. Voor de fietscommissie van de KBO een reden om met de voorbereidingen voor het nieuwe fietsseizoen te beginnen. We hebben weer een aantrekkelijk
routeschema gemaakt met fietsroutes
van 25 en 50 km. Op dinsdag 2
april beginnen we om 14.00 uur
met de eerste fietstocht van 25 km.
We vertrekken zoals gewoonlijk weer
bij DE TREFFER (parkeerplaats
LONGA-voetbal. In de maand april
vertrekken we elke dinsdag middag
om 14.00 uur. Van mei t/m september vertrekken we op dinsdagmorgen
om 09.30 uur.
In de maand oktober vertrekken we elke dinsdagmiddag weer om 14.00 uur. In
mei beginnen we ook weer met de 50km routes. De eerste rit is op zondag 5
mei (bevrijdingsdag). We vertrekken dan om 10.00 uur bij De TREFFER.
Van mei t/m oktober gaan we elke 1e en 3e zondag van de maand fietsen
We hopen dat het weer een gezellig fietsseizoen wordt en rekenen op veel deelname. Iedereen is van harte welkom,van kinderfiets tot opa/oma fiets en elektrische fiets Als je fietst mis je niets en voor een goed figuur fiets je door de natuur,
om maar eens een paar Achterhoekse Gezegdes te gebruiken. Dus poets de fiets
en pomp de bandjes op. We rekenen weer op U !!
Henk Wijers
namens de fietscommissie

DANSMIDDAG
herhaling
Dit voorjaar wordt er weer een dansmiddag georganiseerd. De vorige keer in september was een groot succes. Gelukkig hebben we Bennie Krabbenborg weer bereid gevonden de muziek voor ons te verzorgen. Quickstep, Engelse- of Weense
wals en wie kent de Veleta nog? De dansmiddag wordt gehouden op woensdag
17 april a.s. in De Treffer, van 14.00 uur tot 16.30 uur. Alle KBO leden van de
gemeente Oost Gelre zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Joke Brüning
namens de werkgroep Welzijn
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Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt u uit voor de jaarvergadering op
woensdag 1 mei 2013 om 14.00 uur
in de Treffer
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda, herdenking overleden
leden, mededelingen.
2. Notulen d.d. 25-04-2012
3. Jaarverslag 2012
4. Jaarrekening 2012/begroting 2013
5. Verslag Kascontrolecommissie 2012 door de heren Veldman en
Scheers. Benoeming nieuw lid voor kascontrolecommissie.
Aftredend: dhr. Scheltinga
6. Bestuursverkiezing:
Mevr. J.H.M. Krabben-Wolterink, aftredend en niet herkiesbaar.
7. Rondvraag
8. Sluiting
Kandidaten voor de bestuursfunctie 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.
Enige kennis van computerprogramma’s zoals Word en Excel zou
wenselijk zijn.
Wilt u als lid het jaarverslag 2012 inzien, dan kunt u deze op woensdag
17 en 24 april a.s. tussen 9.30 en 11.00 uur afhalen op het secretariaat:
Raadhuisstraat 18a. (ruimte 4)
Het Bestuur
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DAGTOCHT 2013
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een leuke dagtocht georganiseerd.
Vorig jaar waren het paardenmelk en rozen, dit jaar is het bier en kippen.
We gaan op donderdag 2 mei en vertrekken om 08.30 uur vanaf het parkeerterrein bij de Treffer/Longaterrein.
’s Morgen gaan we allereerst naar Enschede, naar de Grolsch
fabrieken.
Hier worden we ontvangen met koffie en
krentenwegge.
Daarna is er een rondleiding door de fabriek
en natuurlijk mag er
ook wat geproefd
worden. Aan het einde
van de morgen rijden
we naar Wilp waar we in Restaurant Bosgoed van een heerlijke koffietafel kunnen
gaan genieten.
Om 14.00 uur vertrekken we en gaan naar het Pluimveemuseum in Barneveld.
Ook hier worden we weer gastvrij ontvangen en krijgen een rondleiding en kunnen zelfs deelnemen aan een ouderwetse eierenveiling. Tot slot worden we nog
verwend met een lekker kopje koffie met gebak.
Na deze middag gaan we weer terug naar Lichtenvoorde waar we in HRC ’t
Zwaantje weer kunnen gaan genieten van een heerlijk diner. We denken om ongeveer 18.00 uur weer in Lichtenvoorde te zijn, dus mensen die opgehaald willen
worden kunnen rekenen op ongeveer 19.30 – 20.00 uur einde van de dag.
De kosten van deze gezellige, leuke dagtocht zijn slechts € 55,- per persoon. Gaat
u mee? Als u zich opgeeft wordt het bedrag automatisch van uw bank/girorekening afgeschreven en de inning is tevens uw bewijs van deelname.
Heeft u zin om gezellig met ons mee te gaan? Vul dan onderstaand strookje in. U
kunt het deponeren in de KBO-brievenbus van de Treffer, Raadhuisstraat 18a. We
zien uw aanmelding graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Voor inlichtingen kunt u
ons natuurlijk altijd bellen. Bij voorbaat wensen wij u al een heel gezellige dag
toe! Voor het aanmeldingsformulier zie bladzijde 11.
De reiscommissie
Evy Veuger, tel.371589 en Marietje te Brake, tel.372117
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OP VERHAAL KOMEN
verlies
Bijna altijd als ik mensen meemaak die een verlies geleden hebben, treft me de
liefdevolle houding waarmee kinderen en familieleden hun vader, moeder, broer
of zus die de partner verloren heeft, omringen. Het maakt indruk op me en het
motiveert me om me ook voor hen in te zetten.
Tot nu toe heb ik zelf voornamelijk indirect met ernstig verlies te maken gehad,
maar op enige afstand komt er heel wat langs. Vroeger spraken we bij contacten
in de buurt vaak over de kinderen en later over de kleinkinderen. Nu gaat het
steeds vaker over familie of bekenden met ernstige ziektes. Dan gaat het over
verlies van gezondheid. Dat hakt erin. Maar verlies wordt ook geleden door degene die zijn huwelijk ziet mislukken. Hij of zij verliest niet alleen de partner, maar
ook de verwachtingen die men had en die illusies blijken te zijn. Wie een mooi
bedrijf heeft opgebouwd en daar trots op is lijdt groot verlies bij een faillissement.
Vallen er ontslagen, dan is de werknemer niet alleen zijn baan en inkomen kwijt,
maar ook de zekerheid in zijn bestaan. En hoe groot is het verlies voor ouders
met een kind dat een ernstige handicap overhoudt aan een verkeersongeluk?
Hoe zou het zijn voor Beatrix en voor Mabel en haar kinderen?
Voor ouderen lijkt me het verlies van hun jeugd, waarbij een
volle haardos, een gave huid en een slank figuur wordt ingeleverd, nog het makkelijkst te accepteren. Een buikje, een
kaal hoofd en rimpels, ze horen bij het vorderen van de leeftijd. Bij de tijd waarin men tegen elkaar zegt toch vooral te
genieten nu het nog kan, voordat zich ernstiger zaken gaan
voordoen. Niet voor niets zegt men dat ouderen AOW en
pensioen genieten. Ik hoop dat het voor iedereen nog lang
van toepassing mag zijn. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Sommigen raken in de war. Ook een groot verlies voor
de partner. Als het niet langer verantwoord is om alleen te
wonen of als de zorg voor de eigen man of vrouw te zwaar
wordt, moet er een andere oplossing gezocht worden. Dan kan het gebeuren dat
men zijn zelfstandigheid verliest en afhankelijk wordt van familie en verzorgenden
die de verantwoordelijkheid voor hem of haar overnemen. Wie het overkomt verliest de controle over geld, persoonlijke verzorging, het hele leven. De bewegingsvrijheid wordt ernstig beperkt, want de veiligheid is in het geding. Het meest
pijnlijke is nog dat de patient op goede momenten zelf beseft hoe het er voorstaat. Ik heb het gezien. Het grijpt me aan en het houdt me bezig. Een liefdevolle
houding van degenen die er beter aan toe zijn lijkt me zeer op zijn plaats. Of zo
iemand tenslotte ook nog zijn menselijke waardigheid zal verliezen, hangt af van
de omgeving. Van ons. Daar zijn we medemensen voor.
Truus Engelbarts.
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ELEKTRISCHE FIETS
iets voor mij?
Donderdagmiddag, 4 april houden politie en gemeente Oost-Gelre een oefenmiddag voor iedereen die een elektrische fiets heeft of erover denkt die te kopen. De
presentatie is in het Zwaantje, de praktijkoefeningen op het parkeerterrein van de
Treffer. Tijd: van 15.00 tot 18.30 uur.
Joke Brüning

BOVEN DE 60 EN IK BEN MOE
grijze horde
Ik ben het hartstikke moe om telkens dat geouwehoer over die vergrijzing aan te
moeten horen waarmee men ons regelmatig een schuldgevoel aan probeert te
praten omdat we ueberhaupt nog het lef hebben om zo lang te leven; vooral de
overheid maakt hier graag gebruik van maar die vergeten dat deze grijze horde
destijds, na de tweede wereldoorlog, de kar uit de blubber heeft getrokken om
voor hen weer vrije baan te maken. Ik heb geen dank nodig maar ik zou een
beetje meer respect voor mijn grijze kop wel op prijs stellen.
Auteur onbekend

VIJFDAAGSE REIS VAN 27 T/M 31 MEI 2013
Haren - Groningen
Uw Reiscommissie is er ook dit jaar weer in geslaagd een mooie 5-daagse reis
voor u te organiseren. We gaan dit jaar eens naar de provincie Groningen.
In deze mooie provincie zijn heel wat leuke uitstapjes en excursies te organiseren.
Het belooft dus weer een gezellige en ook interessante reis te worden. In Hotel
Postillion in Haren hebben wij voor u onze kamers gereserveerd. Het Postillion
Hotel ligt aan de rand van Groningen. Op loopafstand van het hotel ligt het gezellige centrum van Haren. In het hotel zijn gratis fietsen te gebruiken en ook zijn er
mooie wandelroutes uitgezet.(als we er tijd voor hebben!!!!!)
De prijs voor deze reis bedraagt afhankelijk van het aantal deelnemers maximaal
€ 350,- per persoon. Voor een eenpersoonskamer komt er een toeslag bij van €
60,- per persoon voor de 4 nachten.
In verband met de bagageruimte in de bus willen wij graag weten of u een rollator meeneemt. U kunt dit invullen op het aanmeldingsformulier.
Heeft u zin om (weer) met ons mee te gaan? Vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in en deponeer het in de brievenbus van De Treffer. Voor inlichtingen
kunt u ons natuurlijk altijd even bellen.
De reiscommissie Evy Veuger, tel.371589 en Marietje te Brake, tel.372117.
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AANMELDINGSFORMULIER VIJFDAAGSE REIS
27 T/M 31 MEI 2013.
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 bank/girorekening ………………………………………………………….............
Telefoonnummer
thuisblijvers ……………………………………………………………………………………………
================================================

knip.............knip...…....…knip…….......knip….......knip….......…knip….......…knip
================================================

AANMELDINGSFORMULIER DAGTOCHT 2 MEI 2013.
Naam………………………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………………………
Tel.nummer…………………………………………………………………………………………….
Bankrekening/giro nummer……………………………………………............................
Gebruikt u een dieet? Zo ja, welk?…………………………………………………………….
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WAARHEDEN ALS KOEIEN
pensioenen
De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
en heel het land riep blij: Hoezee
En zo werd er gezorgd voor de ouden van dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En al was dat inkomen niet heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood
De rijkeren wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas
Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is
En zo spaarden de fondsen die centen erbij
vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van 't geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld
Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
de plus in de pot werd een droevige min
Directeuren en commissarissen verzaakten hun plicht
want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar
maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar
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Inleveren baby-boomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag
Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa
dus pak je rollator en wérken opa
Kom op partijen, heb geen harten van steen,
kijk voor de verandering eens om je heen!
De oudere arbeiders mankeren wel wat,
hebben soms kwalen door hun arbeid gehad.
Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren,
van de pluchezittende dames en heren?
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel!
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund;
maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund.

VRIJWILLIGERSMIDDAG
waardering
Op 27 februari werd de jaarlijkse vrijwilligersmiddag gehouden. Alle vrijwillgers
(een kleine honderd mensen) waren door het bestuur uitgenodigd om te komen
voor een hapje en een drankje. Er werd begonnen met koffie/thee en een plaatje
cake. Stien Pothof (vice-voorzitter) heette iedereen van harte welkom, mede namens voorzitter Ger Tenten. Ger heeft een zware hartoperatie ondergaan en kan
daardoor niet aanwezig zijn. Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik gehoord dat
ook een tweede operatie nodig was. Voorlopig zal hij de weg naar De Treffer nog
niet kunnen nemen. Stien sprak over radertjes en raderen die samen de grote
machine draaiende houden. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met alle werkgroepen. Het bestuur heeft dit als zeer positief ervaren. Samen maken al die vrijwilligers onze KBO-afdeling levendig. Stien bedankte alle vrijwilligers die in 2012
gestopt zijn en heette tevens de nieuwe vrijwilligers welkom. Na de speech van
Stien werd er een tweede kopje geschonken. Toen iedereen voorzien was van
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een drankje, was het tijd voor “Jong Belegen”. Ze traden op met een keur aan
liedjes, sketches en andere geinige dingen. Het was een genot om naar te luisteren. Ook werd Ans Vonhof nog in de maling genomen. (zie artikeltje elders in dit
blad) De vrijwilligers kregen een stamppotbuffet aangeboden. Daar werd gretig
gebruik van gemaakt. Als klap op de vuurpijl stond er aan het eind van de middag
een fantastisch ijsbuffet klaar. Wie niet genoeg had gehad, had dat aan zichzelf te
danken. Pillen ’t Zwaantje had weer enorm zijn best gedaan. Voldaan en tevreden
keerde iedereen om 18.00 uur huiswaarts.

Ans Vonhof

IDEETJES VOOR HET KOMENDE JAAR
tips?
Regeren is vooruit kijken. Ook uw bestuur huldigt deze mening. Daarom ook denken we geregeld na over… en leggen we telkens ons oor te luisteren voor diverse
ideeën die we ten uitvoer kunnen brengen voor onze leden. De maatschappij verandert, de jeugd ontwikkelt zich snel en ook wij ouderen gaan mee in die vaart
der volkeren. Ons aanbod van cursussen, studies, trainingen en recreatieve bezigheden wekt bij menige afdeling in het land bewondering op. En dat willen we
graag zo houden.
Toch merken we ook dat de belangstelling voor sommige onderdelen van ons
aanbod minder wordt. Dat is niet verwonderlijk, normaal zelfs. In deze snel veranderende wereld verandert de behoefte aan cursussen en informatie in gelijke
tred mee. Graag willen wij,indien mogelijk, inspelen op de behoefte van onze leden. Daarom de vraag aan u om ons te berichten over uw wensen, ideetjes, meningen binnen ons aanbod van activiteiten.
Mogelijk kunnen wij er een aantal van realiseren en vindt u deze terug in de komende activiteitengids. Wij zijn benieuwd. U kunt ons bereiken via de telefoon of
de postbus bij’ De Treffer’ aan de Rapenburgsestraat.
Postadres en telefoonnummer achter in deze Mededelingen.

KRUISJASMIDDAG
een nieuw begin
Woensdag 15 mei word er weer een kruisjasmiddag georganiseerd door de
K.B.O. Leden van de K.B.O. mogen een niet-lid meebrengen voor dit mooie
kaartspel; ze zijn van harte welkom. De deelname bedraagt € 5,- per paar en de
consumpties zoals voorheen € 1,- . Aanvang: 14.00 uur.
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SPELREGELS:
Na onderling overleg hebben we besloten de spelregels te veranderen. We blijven
wel 3 ronden spelen. We gaan het aantal geef beurten terug brengen van 20
naar 16 per ronde.
Aan de tijdsduur per ronde (hieraan was geen limiet verbonden) gaan we nu een
vaste speeltijd verbinden: deze wordt per ronde 50 minuten. Begin en eind worden kenbaar gemaakt. (bel) De punten gespeeld na de bel… dus na 50 minuten
worden genoteerd voor de einduitslag. De redenen hiervoor zijn: Tussen de speelronden zitten te lange wachttijden (ongeveer 20 min.) omdat iedereen nog niet
uitgekaart is, en wij voor de volgende ronde alle koppels gelijktijdig weer willen
laten beginnen is dat voor ons als organisatie wel zo prettig. Om alles zo soepel
mogelijk te laten verlopen… zodat iedereen weer op een redelijke tijd huiswaarts
kan keren en toch een gezellige kaartmiddag heeft gehad, hopen wij alle kruisjasliefhebbers op deze wijze tegemoet te zijn gekomen. Vanzelfsprekend zorgt Annie
weer voor mooie prijzen. Dus liefhebbers m/v van dit mooie kaartspel kom in grote getale zodat wij wederom verzekerd zijn van een mooie en spannende kaartmiddag. Opgave tot en met 11 mei bij Theo Huinink. tel: 373972
b.g.g.: 0657959946 Geen voice mail inspreken!
Mocht u om een of andere reden verhindert zijn dan dient u zelf voor een vervanger te zorgen hiermede voorkomt u dat een ander koppel geen tegenstanders hebben en wij ons wedstrijdschema keurig kunnen afwerken. Wacht niet tot
de laatste dag om u op te geven… want vol is vol !!! Theo Huinink en Annie Eskes wensen u alvast een fijne kaartmiddag. Tot ziens op 15 Mei!

IN DE MALING GENOMEN
geintje
Ik weet niet of u de betekenis kent van “in de maling
nemen”. Volgens de Dikke van Dale betekent het:
“voor de gek houden”. Welnu, dat heb ik geweten. En
wel op de vrijwilligersmiddag. Annie Domhof deed namens “Jong Belegen “ het woord. Op een geven moment vertelde ze dat de reizen die de KBO maakt altijd
door busmaatschappij “De Betuwe” werden verzorgd.
Nu had ze bericht gehad dat ze een weekend weg
mocht geven onder de vrijwilligers. Er ging een gejuich
op en toen Stien Pothof de briefjes mocht trekken, was
de spanning te snijden. De mannen vielen al af toen ze
het briefje had geopend. Stien maakte het nog extra spannend. U weet wel hoe
dat gaat. Toen ze dan ook zei :”En de prijs is voor… Ans Vonhof” sprong ik drie
gaten in de lucht. Ik naar voren en verschillende mensen feliciteerden me. Ik heb
Stien en Annie omhelsd, zo blij was ik.

16

Toen Stien ook nog vertelde dat we er beiden maar van moesten genieten, heb ik
gezegd dat ik het geweldig vond. Ik kreeg een grote enveloppe overhandigd en
moest deze ter plekke openmaken. Ik was heel benieuwd waar het weekend naar
toe ging. Op het moment dat ik alles er uit haalde, zag ik het. Uit de enveloppe
kwam… het weekblad “Weekend”. Ik vond het een geweldige mop. Maar… terug
op mijn plaats zag ik dat het een Weekend was van twee weken geleden. Ik ben
direct weer naar voren gelopen en heb de microfoon gevraagd. Ik vertelde de
dames dat ik het helemaal niet erg vond om in de maling te worden genomen.
Maar dat ik het niet kon waarderen dat ik een Weekend kreeg, die twee weken
oud was. Iedereen de grootste lol natuurlijk. Mensen, zeg dus nooit dat overkomt
mij niet. Want je wordt er ingeluisd waar je zelf bijstaat. Maar ik vond het geweldig!!!
Ans Vonhof

Om weer helder te kunnen zien,
hoef je vaak alleen
van perspectief te veranderen.
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COLOFON
KBO Lichtenvoorde
Raadhuisstraat 18a
7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
Rabobank: 38.61.06.517. t.n.v. KBO Lichtenvoorde
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. J. Krabben-Wolterink

secretaris

Mw. S. Pothof-Oolthuis

bestuurslid 371379

Dhr. E. Jacobs

penningmeester tel: 373873
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. J. Brüning

coördinator Welzijn Ledenservice
w.o. vrijwillige ouderen- en
belastingadviseurs 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

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 7 maart 2013 inleveren van
-met uw naam ondertekende- kopij voor de volgende KBO
Mededelingen. Dit kan via e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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