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VAN DE REDACTIE
vakantie
Help, waar blijft de zomer? Dat is een kreet die ik de laatste weken
al meerdere keren gehoord heb. Op het moment dat ik dit schrijf,
valt de regen met bakken uit de lucht. Maar we kunnen er niets aan
veranderen. Niets veranderlijker dan het weer. Toch blijf ik optimistisch en ga er van uit dat er nog een aantal mooie weken komen.
Wij, als redactie, nemen ook even een aantal weken de tijd om leuke dingen te gaan doen. Even geen verplichtingen. Ik hoop dat u
veel plezier beleeft aan het lezen van deze Mededelingen. Ik wil alle
mensen die nog op vakantie gaan heel veel plezier wensen en natuurlijk… mooi weer.
Ans Vonhof

AAN ONZE ZIEKEN
pech
Ziek zijn stoort zich niet aan de seizoenen. De één krijgt het te pakken in de winter en de ander in de zomer. Ik heb in mijn leven van
alles gehad maar nog nooit een echte griep. Laat ik die nu midden
in de zomer krijgen en nog wel op vakantie met vrienden in Tsjechië. Wij zijn daar aangekomen met werkelijk stralend weer. Het
was 35 graden en ik had het steenkoud. Ik ben direct naar bed gegaan
op die zaterdagmiddag van aankomst. ’s Avonds wilde ik er weer bij
zijn. Maar de eerste keer dat ik weer
uit bed kwam, was zes dagen later.
Wat ben ik ziek geweest. Ik heb op
vrijdag nog een beetje rondgewandeld en zaterdag ging het weer op
huis aan. Het was jammer maar een
vakantie kun je overdoen. En mijn
griep ging ook weer over. Er zijn echter mensen waarbij een ziekte
niet vanzelf overgaat. Deze mensen wil ik de komende maanden
weer heel veel sterkte toewensen. Ik hoop dat er in de komende
vakantiemaanden nog mensen zijn die bij u op visite komen en u op
die manier een hart onder de riem steken.
Ans Vonhof
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AAN ONZE JARIGEN
tijd
Ik ken mensen die willen hun verjaardag niet meer vieren. Maar reken er wel op dat die mensen net zo goed elk jaar een jaartje ouder
worden. De tijd kun je niet stilzetten al zou je dat soms wel willen.
Als je jong bent, kan de tijd je niet snel genoeg gaan. Ik weet nog
dat ik zo graag eenentwintig
jaar wilde zijn. Dan kreeg ik
een sleutel van thuis en mocht
ik later thuis komen. Ben je
wat ouder geworden dan gaat
de tijd je veel te snel. Een
week is niks en een maand ook
niet en voor je het weet ben je weer een jaartje ouder. Mijn man is
vorige maand zestig jaar geworden. Vroeger vond je dat stokoude
mensen. Nu denk je daar heel anders over. Nu ben je blij dat je al
zo oud mag worden. Velen halen het niet. Daarom… geniet van elk
jaar dat u ouder wordt en vier uw verjaardag zolang het mogelijk is.
Fijne verjaardag.
Ans Vonhof

AFSCHEID
bedankt
In de afgelopen periode hebben twee dames afscheid genomen van
hun werkzaamheden bij de Treffer. José Meekes heeft afscheid genomen als verzorgster van de ledenadministratie.
Zij heeft dat geruime tijd heel secuur gedaan. Daar heeft de KBO
erg veel plezier van gehad. Voor haar is Ellen Klein Nienhuis in de
plaats gekomen. José ondersteunt Ellen nog indien dat nodig is. Wij
wensen Ellen heel veel plezier en succes met haar nieuwe werkzaamheden en José nog heel veel goeds.
Ook werd afscheid genomen van Lien Krabbenborg. Zij was vijftien
jaar lid van de bezoekersdienst. Met heel veel plezier heeft ze dat
werk gedaan. Wij wensen haar ook alle goeds, de komende tijd.
Dames, namens de KBO ontzettend bedankt!
Ans Vonhof
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DITJES EN DATJES
 Naar aanleiding van de vergadering van afgelopen maandag





7 mei is besloten een voorlichtingsmiddag te organiseren
met het thema WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
Deze middag wordt verzorgd door 2 à 3 personen: Mw. Ilse
van de Kamp, WMO-consulent en ouderenadviseur van de
gemeente Lichtenvoorde, dhr. Antoon Rooks voor mogelijke
aanpassingen in de woning en mw. Engelien Kolkman van
Sensire, voor de zorg. Deze themamiddag is gepland op
woensdag 3 oktober van 14.00 uur tot ±16.00 uur.
Na de vakantie beginnen de inloopmorgens weer en wel op
dinsdag 4 september. Dezelfde tijden zoals we gewend zijn,
van 9.30 tot 11.30 uur. Tijdens de speciale morgens waarbij
muziek of dergelijke aanwezig is, gaan we door tot 12.00
uur.
Op woensdagmiddag 19 september is er een dansmiddag
met muziek van Dhr. B. Krabbenborg. Aanvang 14.00 uur tot
±17.00 uur. Deze middag willen wij ook mensen vanuit de
kerkdorpen uitnodigen om met ons mee te dansen en er een
gezellige middag van te maken.

BILJARTCLUB D’OLDE LEU
Heren biljarters,
U kunt zich weer opgeven voor de onderlinge kampioenschappen. Begin september hangt er een opgavelijst aan de binnenkant van de kast in de biljartruimte.
Geef je op. Het maakt niet uit of je goed
of minder goed biljart speelt, iedereen
kan hier aan mee doen en is van harte
welkom.
De speeldagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen van
10 tot 12 uur. Medio oktober gaan we dan van start. Iedereen krijgt
persoonlijk bericht wanneer en in welke poule hij speelt. Opgave tot
en met 28 september 2012. Voor eventuele vragen kunt u bellen
naar:
Jos te Brake, Esstraat 10-29
tel. 373968 of 0651347611
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KRUISJASSEN
prijskaarten
Wederom een volle bak op 9 mei voor het
kruisjassen. 26 koppels konden onderling weer
strijden voor de mooie prijzen die dank zij Annie’s inkoop deze middag weer te verdienen
waren. De dames waren weer goed vertegenwoordigd zodat zij de heren goed partij konden
geven. Er werd fanatiek gekaart getuige de
scores die deze middag werden behaal. Het was een hoog niveau!
We kunnen weer terugkijken op een goed georganiseerde en gezellige kaartmiddag in de Treffer.
Uitslagen:
No.1… de heren Korthout - Cornelese
4900 punten
No.2… de heren te Welscher - te Welscher
4890 punten
No.3… de heren te Plate - te Bogt
4860 punten
No.3… de heren van Bronkhorst - Rouwhorst 4860 punten
No.5… de heren Beuting - Tankink
4720 punten
No.6… de heer en mevrouw Duyn
4690 punten
De poedelprijs was deze keer voor het echtpaar Rondeel
met 3840 punten. Wearkom’n op 7 november van dit joar!
Annie Eskes en Theo Huinink

VAN DE FIETSCOMMISSIE
fietsvierdaagse 2012
Ook dit jaar organiseert de fietscommissie van de KBO weer de jaarlijkse “Lichtenvoordse Fietsvierdaagse”. Zoals gewoonlijk wordt de
vierdaagse gehouden tijdens de eerste volle week van augustus,
dus dit jaar van 7 t/m 10 augustus.
De fietscommissie is al maanden bezig om mooie routes samen te
stellen en doet er alles aan om de deelnemers weer de mooiste
plekjes van de Achterhoek te tonen. De routes zijn naar keuze weer
25 km en 50 km. Tijdens de 50 km is halverwege een pauzeplaats
ingelast om even uit te rusten. We hopen op mooi fietsweer, zodat
er ook dit jaar weer veel mensen meefietsen. Mededelingen over
kaartverkoop en prijzen leest U binnenkort in de ELNA.
Henk Wijers, namens de fietscommissie
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OP VERHAAL KOMEN
het huis
Het mooiste wat ik kan bedenken over een huis
is mijn eigen huis, mijn thuis.
Ik kan er heerlijk in lezen, handwerken en schrijven.
Schoonhouden en slapen, gewoon heerlijk verblijven.
Mijn huis heeft een tuin met veel bloemen.
Ik kan ze bij name niet eens allemaal benoemen.
Vooral in de zomer bloeien er veel.
Van wit tot rood tot blauw tot roze tot geel.
In het najaar vragen de kleuren van de bomen de aandacht.
Van bruin tot rood en gouden bladerenpracht.
Steeds vaker besef ik dat mijn huis op een mooi plekje staat
en het hopenlijk nog lang mag duren, voordat ik
mijn stekkie verlaat.
Het is fijn om hier mensen te ontvangen van allerlei rangen.
Allereerst mijn kinderen en kleinkinderen.
Lawaai en rommel kan mij dan niet hinderen.
Familie is ook van harte welkom.
Heerlijk te praten over van alles en nog wat,
maar het liefst over mijn man, dat vind ik een rijkdom.
Ook buren komen bij tijd en wijle binnen,
om soms met een kopje koffie te beginnen,
of alleen maar even bij te kletsen of iets te laten zien
en gaan weer verder met hun eigen bezigheden nadien.
Kinderen en kleinkinderen kunnen niet vaak genoeg komen.
Hun gezelschap en vrolijk gebabbel overtreft mijn stoutste dromen.
De kleinkinderen hoeven bij mij niks te zoeken.
Ze kennen alle hoeken.
Oma zal ik dubbelfris uit de kelder halen?
Oh de jodenkoeken zijn op, dat is balen.
Haal je die de volgende keer als je boodschappen gaat doen?
Niet vergeten hoor oma, echt doen.
Diny Geerdink-Mokkink
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DE GESCHIEDENIS VAN DE SCHORT
ik denk niet dat onze kinderen weten wat een schort is
Grootmoeders schort diende om de kleding te beschermen die onder
die schort zat. Want vroeger had je niet zoveel kleren als nu. Het
was gemakkelijker schorten te wassen dan kleding en ze verbruikten ook minder wasmiddel. Het schort deed ook dienst als een pannenlap om hete pannen en potten van de kachel te nemen. Het was
geweldig voor het drogen van kindertranen en tegelijkertijd werd
het gebruikt om vuile oren en snotneusjes schoon te maken.
Als je kippen had werd de schort gebruikt voor het vervoeren van
de gelegde eieren, het vasthouden van kippen die van slag waren of
van half uitgebroede eieren, om die in de warme oven uit te laten
komen. Als er bezoek kwam waren die schorten ideale schuilplekken
voor verlegen kinderen. En als het koud weer was sloeg ze de schort
om haar armen. Die grote oude schorten werden ook vaak gebruikt
om het transpirerende voorhoofd af te vegen als men gebogen
stond over het hete fornuis voor het koken. Sprokkel- en aanmaakhout werd in die schort naar de keuken gebracht. Vanuit de moestuin werden er groenten in naar de keuken vervoerd. Als er boontjes
afgehaald moesten worden, werd het afval daarvan weer in die
schort weggebracht en in de herfst gingen de valappels die onder de
bomen lagen erin mee naar binnen, voor de hete bliksem. Als er onverwacht bezoek kwam, was het vermakelijk
om te zien hoe snel het meubilair in een
paar seconden met die schort kon worden
afgestoft. Als het eten klaar was ging grootmoeder buiten op het erf staan zwaaien met
haar schort en het manvolk op de akker wist
dat het tijd was te komen eten. Het zal een
hele tijd duren voor iemand iets zal uitvinden dat zo'n schort van vroeger kan vervangen, die men voor zoveel zaken kon gebruiken. HERINNER:
Grootmoeder zette de versgebakken hete appeltaart bij het raam
om hem te laten afkoelen. De kleindochter zet haar appeltaart bij
het raam om hem te laten ontdooien. Die kleinkinderen, ze zouden
gék worden van het idee alleen al hoeveel bacterieën er op die
schort zaten. Maar ik denk dat ik niets anders gekregen heb van de
schort dan alleen maar LIEFDE.
Bron onbekend
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OP VERHAAL KOMEN
rectificatie
Het verhaal hieronder heeft de vorige keer al in de Mededelingen gestaan,
maar toen is een groot deel weggevallen met medew… euh, tegenwerking
van een bijzonder eigenzinnig MS Word, hoewel ‘meneer MS Nederland’ dat
niet van harte met me eens was... (Marietje) Nu dan het héle verhaal.

Een zondagse escapade
Zondagmiddag, niet al te mooi weer, maar tot nu toe droog. Als we
nog even een frisse neus willen halen, dan snel, want er is regen
voorspeld, onweer zelfs. Waar gaan we wandelen? De Schans? Aaltense Goor? Het wordt de Vennebulten. Vroeger kwamen we er, zo-

als iedereen, met de kinderen en nu is het alweer een jaar of vijf
geleden dat we er met de kleinkinderen waren. Toen hebben we nog
met vereende krachten een hut gebouwd met het dode hout dat er
voor het grijpen lag. Eenmaal ter plaatse volgen we vanaf de auto
het slingerende pad dat door het bos naar het opgedroogde vennetje leidt. Zoals altijd, vallen de vele omgewaaide dennebomen op
door de soms bizarre vorm van hun takken. Alsof ze zich tijdens de
groei in allerlei bochten hebben moeten wringen. Dan ontdekken we
dat het terrein grondig veranderd is. Veel bomen zijn gekapt. Hier
en daar zien we een Amerikaanse eik staan, met rondom ingezaagde stam. Ten dode opgeschreven, maar leuk voor de spechten. Een
groter deel van het terrein is nu open gebied. Het gedeelte waar de
jeneverbesstruiken groeien is voor een groot deel afgeplagd en uit-
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gediept en voorzien van een nieuwe, stevige omheining. Er staat
weer water in het ven en op de glooiing zijn mossen in allerlei kleuren waar te nemen, van bruin tot groen en rood. Opeens klinkt er
een ferme donderslag en de bui die al een tijd aan de hemel hing
barst los. We nemen onze toevlucht tot een overdekt informatiebord, waar we zelfs droog kunnen zitten. Zo kunnen we op ons gemak de informatie tot ons nemen. We leren dat het beheer van de
Vennebulten en het Zwarte Veen nu in handen is van stichting “De
Vennemarke”. In het bestuur mensen met verstand van natuur en
natuurbeheer. Ze willen de heide die er van oorsprong was weer terugbrengen in het gebied. Nu de grond is afgeplagd krijgen de heidezaden die in de grond zitten weer een kans. Schapen moeten de
heide kaal houden; ze vreten alles behalve de heideplanten. We zien
de kudde grazen in de aangrenzende weide, die ook aan de natuur
wordt teruggegeven. Het zijn zogenaamde Easy Care schapen; ze
hoeven niet geschoren te worden. Dat doen ze zelf, door met hun
vacht langs bomen, struiken en hekken te schuren. We zien inderdaad schapen die zich
al voor het grootste
deel van hun wollen
jas ontdaan hebben.
De wol hangt overal
aan de afrastering.
Wat een opmerkelijke
vorm van wildbreien!
Ik denk dat alle vogelnesten in de buurt
dit voorjaar met wol
gevoerd zullen zijn.
Iets beters is er niet
te krijgen! Behalve de
jeneverbes komt er op de Vennebulten ook weer rijsbes voor en
kleine zonnedauw, die zich voedt met vliegen en andere insecten.
En je kunt er blijkbaar zomaar een levendbarende hagedis tegenkomen; bij een excursie hebben deelnemers er een gezien. En wij
maar denken dat alle hagedissen eieren leggen! Het ziet er allemaal
veelbelovend uit en het wekt verwachtingen voor de toekomst. We
komen zeker nog wel eens terug om te zien hoe de heide erbij ligt.
Enthousiast en voldaan gaan we naar huis. Wat maakt het uit dat
het regent? We hebben geleerd en genoten!
Truus Engelbarts
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STIJLDANSEN
samen dansen ja gezellig
Stijldansen staat niet in de activiteitengids! Toch willen we proberen op
de vrijdagmiddag van 16.30 tot
17.00 te starten met deze activiteit!
Onder de bezielende leiding van Jeroen Ebbers (dansleraar) leren jullie
danspassen zoals de Cha cha cha, de
Rumba, de Tango enz.
Minimaal 12 personen!
Kosten: 25 euro per kwartaal.
Contactpersoon: Leen Zwiers tel:
373027
Annie Domhof

EXCURSIE NAAR BIJENSTAL
Na vorig jaar een bezoek te
hebben gebracht aan de
windmolens in het Aaltense
Goor, gaan we dit jaar op bezoek bij de bijenstal in het
Hofbeekpark (Wentholtpark).
De heer Bennie Harbers van
de Imkersvereniging heeft
ons uitgenodigd om eens te
komen kijken hoe het er aan
toe gaat bij de bloemetjes en
de bijtjes. We gaan op woensdag 15 augustus om 14.00 uur in De
Treffer eerst een DVD bekijken, die de imkersvereniging gemaakt
heeft. Daarna fietsen we met z’n allen naar de bijenstal waar uitleg
wordt gegeven over het leven van de honingbijen. Tot ziens op
woensdag 15 augustus in de Treffer. U bent van harte welkom!
Henk Wijers
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50PLUSBEURS UTRECHT
Op dinsdag 11 sept.
a.s. (kermisdinsdag)
heeft de KBO weer
een exclusief arrangement bedongen op
de 50+beurs in Utrecht. Ook de premier avond is voor u
gereserveerd.
Tijdens deze avond zullen niemand minder
dan The Eurovoices
en Vickey Leandros
voor u optreden.
U wordt ‘s ochtends in Lichtenvoorde opgehaald (tijd wordt nog bekend gemaakt) en de vertrektijd in Utrecht ligt rond 19.45 uur. Voor
deze gezellige, informatieve en amusante dag betaalt u, inclusief
vervoer, entree en concert € 37,50.
Heeft u belangstelling, vul dan onderstaand formulier in en deponeer dit in de brievenbus van de KBO bij De treffer. Graag
z.s.m want op = op! Het geld zal via de automatische incasso van
uw rekening worden gehaald.
NB: Gaat u als KBO lid mee en neemt u een niet KBO lid als reisgezelschap mee dan wordt ook het bedrag van uw medereiziger van
uw rekening gehaald. (U verrekend dan onderling)
Annie Domhof en Stien Pothof
………………………………………………………………………………………………………………

AANMELDINGSFORMULIER 50+ BEURS
Naam: …………………………………………………………………….. Lid KBO ja
Adres:……………………………………………………………………….
Telefoon:…………………………………………………………………..
Aantal personen:………………………………………………………
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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.
Bestuur:
Dhr. G. Tenten

voorzitter

Mw. J. Krabben-Wolterink

secretaris

Mw. S. Pothof-Oolthuis

bestuurslid

Dhr. E. Jacobs

penningmeester tel: 373873
tussen 17.00-20.00 uur

Mw. J. Brüning

coördinator Welzijn Ledenservice
vice 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. E. Klein Nienhuis
tel.
Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:
Mw. J. Brüning, coördinator
Dhr. H. van Aken
Dhr. A. van Schaijk
Dhr. H. Scheers
Dhr. F. van Zwam

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0544-373485
0544-371164
0544-371153
0544-374849
06-15239200

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 H. Olijslager,
tel. 376767.
Inleveren ondertekende kopij voor de volgende KBO Mededelingen via e-mail, lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus,
Raadhuisstraat 18a, uiterlijk op donderdag 9 augustus 2012.
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