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VAN DE REDACTIE
zomer
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf is het ongeveer 29 graden.
Hoezo voorjaar. Zomer, zomer en nog eens zomer. Ik las in de krant
dat vandaag, 7 mei, Nederland het warmste land in Europa is. Dat is
toch niet te geloven. Natuurlijk kunnen we een fikse regenbui goed
gebruiken want de grond is kurkdroog. We kunnen echter het weer
niet regelen en dat is maar goed ook. Want dan zou je nog niet weten
wat er komt. Je krijgt met dit weer zo gauw het vakantiegevoel maar
de meeste mensen (de werkenden) zullen toch nog een paar maanden
moeten wachten. Mocht het u te warm worden, trek u dan terug in
een koele schaduwrijke omgeving met onze KBO Mededelingen en geniet van de 6e editie.
De redactie

DITJES & DATJES
 Vrijwilligers gevraagd voor de balie bij Antoniushove na kantoortijd en in de weekeinden volgens rooster. In het verleden
heeft de KBO veel gebruik gemaakt van de aula van Antoniushove en zo is het gegroeid dat onze leden de balie bemensen. De leeftijd van de huidige vrijwilligers wordt gemiddeld
steeds hoger en er is gebrek aan „nieuw bloed‟. Als dit iets voor
u is, neem dan contact op met mevr. Lidwien Reukers van Antoniushove (Careaz) tel. 0544-372064. Wilt u b.v. samen met
uw man/vrouw, vriend(in) of buurvrouw/-man dan kan dat natuurlijk ook!

 De volgende editie van de Mededelingen is een dubbele; voor
juli én augustus. Wilt u daar rekening mee houden bij het inleveren van kopij?

 De herinrichting van de parkeerplaats voor De Treffer vindt enkele weken voor en tijdens de bouwvakvakantie plaats. Met het
nieuwe seizoen moet het klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden
zult u hinder ondervinden met betrekking tot het parkeren.
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AAN ONZE ZIEKEN
bezoek
Mensen die zelf kerngezond zijn, vergeten zo gauw dat er heel veel
mensen zijn die langdurig of ernstig ziek zijn. Deze mensen snakken
soms naar een bezoekje. Ze kunnen dan weer even hun verhaal kwijt.
Het is zo hartverwarmend om een kaartje te krijgen of een bezoekje.
Je weet dan dat mensen je niet zijn vergeten en nog aan je denken. Ik
zou dan ook aan alle kerngezonde mensen willen vragen om eens een
keer een zieke die u kent te bezoeken. U doet er uzelf en de ander een
groot plezier mee.
Wij willen alle zieke KBO-leden ook vanaf onze kant een hart onder de
riem steken en hen veel sterkte toewensen de komende tijd.
Het bestuur

AAN ONZE JARIGEN
fleur en kleur
Je zult in deze tijd maar jarig zijn.
Door het mooie weer kunt u uw
verjaardag buiten vieren. Alles en
iedereen heeft goede zin. De vogels zingen voor u het hoogste lied
en de bloemen laten hun mooiste
kleuren zien. Wat wil je nog meer.
Het bestuur wil iedereen die in deze periode jarig is dan ook een hele fijne dag toewensen samen met familieleden, vrienden en kennissen. We hopen dat u een fleurige, kleurige en muzikale verjaardag
hebt. Aan de natuur zal het niet liggen.
Het bestuur

JAN TE MOLLER KOERSBALTOERNOOI
uitnodiging
Op maandag 6 juni aanstaande wordt alweer de tweede editie van het
Jan te Moller koersbaltoernooi gespeeld. De dorpen Lichtenvoorde,
Mariënvelde, Harreveld, Lievelde en Groenlo zijn weer van de partij.
Het wordt ook dit jaar een leuke ochtend met een boel competitie en

3

gezelligheid. Nadat vorig jaar Mariënvelde de beker mee naar huis
mocht nemen, wordt het dit jaar opnieuw spannend welk team er gaat
winnen. Via dit bericht willen wij alle KBO leden van harte uitnodigen
om eens een kijkje te komen nemen bij het toernooi. Niet alleen vanwege de gezellige sfeer, maar ook om te laten zien dat koersbal een
mooi spel is. En wie weet maken we ook u enthousiast voor het spel!
Schroom dus niet en kom gezellig langs voor een kopje koffie en een
spannend toernooi.
Het Jan te Moller toernooi wordt gespeeld vanaf 09.30 uur tot 12.00
uur, in het Kei-Fit Center aan de Lievelderweg 88 te Lichtenvoorde.
We hopen u dan te zien!
Timo te Moller

W&W
 Temidden van de moeilijkheden liggen mogelijkheden
 Wie altijd op wind en wolken let zal zaaien noch oogsten
 Na regen komt regent, kijk maar in het woordenboek

OP VERHAAL KOMEN
buitenland
Op mijn netvlies verschijnen nogal uiteenlopende beelden bij het
woord buitenland. Veel nieuws, slecht nieuws vaak, komt uit het buitenland. Natuurrampen, vliegtuigongelukken, oorlogen, vluchtelingen,
tsunami`s, olielekkage en terroristische aanslagen. Via het journaal
komt het dagelijks onze woonkamer binnen. Je zou er gemakkelijk een
negatieve kijk op het buitenland door kunnen krijgen. Toch denk ik
positief over het buitenland. De beste omschrijving van mijn gevoel
hierover is: nieuwsgierigheid. Dat is wat ik het meeste voel als ik in de
auto, de bus, of het vliegtuig stap om op vakantie te gaan en een mij
tot nu toe onbekend land te ontdekken. De indrukken die ik opdoe,
blijven me altijd bij. Elk jaar opnieuw voel ik die spannende nieuwsgierigheid. Hoe zou het daar zijn? Vooral een eerste keer wordt door dit
gevoel gekenmerkt. Zoals die keer dat ik voor het eerst over de grens
met Duitsland ging. Ik mocht met mijn vader mee naar een bruiloft
vlak over de grens, omdat mijn moeder ziek was. Het was maar een
paar kilometer van ons huis, maar voor mij een groot avontuur! Wat
was ik nieuwsgierig! De tamelijk onbekende familie, de gewoontes bij
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een boerenbruiloft, het eten en dansen op de deel, ik ben het nooit
vergeten. Later ben ik nog vaak in Duitsland geweest, maar zo spannend als de eerste keer, nee!
Net als de eerste keer dat we, met ons gezin, met de nachtboot naar
Engeland gingen. Een avontuur van jewelste! Engeland moest wel heel
anders zijn. Dat was het ook. De krijtrotsen, de gastvrijheid van de
Engelse vrienden die we opzochten, de oude gebouwen, soms in heel
aparte vakwerkstijl. Maar wat me het meest opviel, dat waren de talloze mooi gemetselde schoorsteentjes op de daken van de huizen.
Daar dacht ik later altijd het eerst aan bij het woord Engeland.

Wat was ik nieuwsgierig toen we voor het eerst met het vliegtuig gingen. Heel spannend en interessant, met alle gedoe op de luchthaven,
maar eenmaal in het vliegtuig was het behoorlijk saai. Zelfs aan het
raam zie je niet veel. In de bus zie je meer!
Ierland zal ik me altijd herinneren als een groot grijsgroen heuvellandschap. Geheimzinnig en mooi, ondanks de mist, of misschien juist
daardoor. We voeren op een boot van het ene schiereiland naar het
andere. Blijkbaar was de boot een keer gedraaid zonder dat ik het had
gemerkt. Op een gegeven moment zag ik niet meer waar we vandaan
gekomen waren. We leken verdwaald in een nevelig waterlandschap
tussen de heuvels. Dichtbij nog groenig, verder weg grijzig en vervagend in de mist. Dat beeld laat me niet meer los. Sinds die vakantie
weet ik ook Ierse muziek zeer te waarderen!
En wat te denken van Italië? Italië voldeed enorm aan mijn verwachtingen. Al die plaatsen waar je over hoort en leest: Rome, Napels, Venetiё, Assisi, ik heb ze gezien. Net als talloze eeuwenoude kerken en
gebouwen. Kolossaal, dat Colosseum! Eindelijk ook heb ik oog in oog
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gestaan met Pompeï, of beter gezegd, wat ervan over is. Pompeї
sprak op school al zo tot mijn verbeelding! Een van de mooiste vakanties die ik mocht beleven was die in Polen. Prachtige oude steden hebben we bezocht. Warschau, Krakau, Breslau. We hebben op de Leninwerf in Gdansk gestaan. Het is duidelijk te zien dat Gdansk gebouwd
is door twee Nederlandse architecten. Er is een opvallende gelijkenis
met de Amsterdamse geveltjes. Veel indruk heeft ook Auschwitz op
me gemaakt. Overal in Polen voelde je de oorlogsgeschiedenis.
Laatst was ik in een museum in Amsterdam. In het restaurant hoorde
je heel wat vreemde talen. Ik had die buitenlanders eigenlijk wel willen vragen of ze ook zo nieuwsgierig waren naar ons land. Toch maar
niet gedaan. Ik hoop dat het me gegeven mag zijn nog heel wat “buitenlanden” te verkennen. Griekenland, Scandinavië, Rusland, het staat
allemaal nog op mijn verlanglijstje. Er is nog buitenland genoeg om
nieuwsgierig naar te zijn!
Truus Engelbarts

KRUISJASMIDDAG
20 april
Er was een uitstekende opkomst,
maar liefst 26 koppels mochten
deze middag met elkaar de strijd
aanbinden. Een gezelschap van
echtparen, dameskoppels en heren die ondanks het mooie weer
buiten, de temperatuur binnen
en de spanning hoog deed oplopen. Er werd fanatiek gekaart.
Na de tweede ronde was er weinig verschil tussen zo‟n zes koppels, maar de derde ronde zorgde toch dank zij enkele doormarsjes voor verrassingen.
De winnaars zijn:
1. G. v.d. Pennen - E. v.d. Lee
4880 punten
2. M. Cornelisse - G. Prinsen
4830 punten
3. De dames A. Dekkers - D. Holweg
4770 punten
4. Fr. Hartman - W. Krabben
4670 punten
5. J. Wolterink - J. te Brake
4580 punten
6. Th. Steentjes - Th. Te Brake
4570 punten
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De poedelprijs ging naar het echtpaar Duyn met 3800 punten. Een
goed geslaagde middag met mooie prijzen en tot de volgende keer !!!
Annie Eskes en Theo Huinink

JAARVERGADERING 27 APRIL
wisseling van de wacht
De voorzitter, Joke te Plate, heette iedereen van harte welkom. Het is
een goede gewoonte om aan het begin van de jaarvergadering even
stil te staan bij de mensen die dit jaar zijn overleden. De namen van
de overledenen werden voorgelezen en er werd een gedicht over eenzaamheid voorgedragen. (zie verderop in de Mededelingen)
Joke begon haar betoog met het feit dat de Unie KBO erg in beweging
is. Brabant heeft afgehaakt. Overheden bezuinigen. De vraag is: moeten er structurele veranderingen plaatsvinden. Het bestuur is van mening dat met spoed een heroriëntering noodzakelijk is. De verouderde
doelstellingen moeten veranderen. Het moet veel beter duidelijk maken waarvoor we staan als senioren.

Er is een vraag binnengekomen van de Unie KBO om de contributie te
verhogen met 5 euro. Ons bestuur wil hierin niet direct meegaan maar
wil eerst duidelijkheid over de ontstane situatie. Wij, als algemeen
bestuur, hebben aangegeven dat we eerst de missie, strategie en
meerjarenbeleidsplan willen zien alvorens stappen te ondernemen. De
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KBO Lichtenvoorde verkeert in de luxe positie dat we qua geld wat
kunnen dragen. We hebben al een paar jaar geen contributieverhoging
gehad en zullen dit ook dit jaar niet doen.
Een van de belangrijkste dingen van deze jaarvergadering was de wisseling van het bestuur. Er traden maar liefst 5 bestuursleden af te weten Frans Janssen, Lies Marijnusse, Jan Busch, Felix van Zwam en
Theo Teunissen. Deze mensen hebben ontzettend veel werk verzet in
de periode van de bouw van De Treffer. Veel vergaderingen en besprekingen. Joke had voor elk van hen een persoonlijk woordje en ze
bedankte hen voor hun enorme inzet. Ze kregen een enveloppe met
inhoud overhandigd en voor de wederhelft was er een bos bloemen.
Gelukkig heeft het bestuur nieuwe bestuursleden kunnen vinden. De
drie nieuwe bestuursleden stelden zichzelf voor. Het zijn Eddy Jacobs,
Gert Tenten en Joke Brüning. Zij moeten de gelegenheid krijgen om
zich in te werken. Vanaf oktober is er al begonnen met de oriëntatie
en inwerking. Dit wordt gedaan voor de goede overgang. Dit is bij zo‟n
grote vereniging echt van belang. Daarna kwam de groep Jong Belegen naar voren en bracht een ode aan de aftredende bestuursleden.
Het is niet de bedoeling om hier een verslag van de hele jaarvergadering te geven maar ik vond deze twee punten wel even belangrijk om
u, als lezer, daarvan in kennis te stellen.
Ans Vonhof

EENZAAM
voorgelezen op de jaarvergadering
Mijn liefde is gevlogen
Heel zachtjes uitgeblust
Geen hand meer op de mijne
Geen mond meer die mij kust
Geen lachje in de verte
Geen hand meer door mijn haar
En niet meer samen zitten
En kijken naar elkaar
Er vallen nu geen woorden
En ook geen ergernis
En ik weet uit ervaring
Hoe eenzaam "eenzaam" is.
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ELKE VERJAARDAG HEEFT ZIJN LEUKE KANTEN
11 tot en met 20 jaar
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:
jaar:

Je bent groter dan je oma.
Op deze leeftijd voel je je al groot.
Geen prépuber meer.
Als puber overal tegen aan schoppen.
In sommige landen ben je wettelijk volwassen.
Je mag met een brommer rijden.
Flirten met klasgenootjes.
Je mag stemmen en alcohol drinken.
De vreugden van het studentenleven.
Je denkt zwart-wit over alle ingewikkelde morele vraagstukken.
wordt vervolgd

INLOOPMORGEN
nostalgie
Veel fans van Hemmy en Tiny
Doppen zijn op donderdagmorgen 14 april naar De Treffer gekomen om het echtpaar
nog eens een keer te zien en
te horen. We waren wel even
druk met het klaarzetten van
de tafels en stoelen. Toen iedereen voorzien was van koffie of thee, kon het "circus"
beginnen. Hemmy Doppen
stond vroeger bekend als
"Treuter Manus". Zijn vrouw Tiny begeleidde hem altijd. Hemmy had
veel liedjes en buuts gemaakt voor de carnaval. En dat natuurlijk in
onvervalst dialect. Eerst werden er twee liedjes gezongen. Het leuke is
dat de meeste mensen ze zich nog wisten te herinneren. Met zijn
buut: "Op safari" kreeg Hemmy al snel de lachers op zijn hand. Het
was net of hij nooit weg was geweest. Tiny speelde daarna een paar
stukken waaronder een quatre-mains samen met mevrouw Joppe Willemsen. Ook las Hemmy nog een aantal gedichten voor die hij vroeger
geplaatst had in de Elna. De mensen genoten! Als laatste zong hij een
lied over zijn jeugd. Wie herinnert zich niet De Varkensmarkt, Het
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Haagje en de Rentenierstraat. Heel herkenbaar waren o.a. Cornelis
van Wijngaarden, café Meekes in den hook en Kothuis. Ik kan u wel
vertellen dat met mij, alle mensen die er waren het geweldig hebben
gevonden. Zeker voor herhaling vatbaar.
Ans Vonhof

VAN DE FIETSCOMMISSIE
fluitje van een cent
Als wij tegenwoordig gaan fietsen op dinsdag en zondag hebben diegenen van de fietscommissie die vooraan en achteraan fietsen, behalve hun gele veligheidshesjes aan, ook nog een fluitje bij de hand. Zo‟n
fluitje aan een koordje, die dingen kosten tegenwoordig niks meer!
Zoals ze weleens zeggen:
EEN FLUITJE VAN EEN CENT.
Dat fluitje gebruiken wij onderweg als er achteropkomend of tegemoet komend verkeer nadert.
Normaal fietsen wij als groep
twee aan twee, want dan kun je
onderweg gezellig keuvelen, maar
als er op het fluitje geblazen
wordt, moet iedereen "ritsen" en
dus achter elkaar fietsen om ruim
baan te maken voor auto‟s of
landbouwtrekkers. Dat werkt heel
goed en iedereen weet onderhand wat hij doen moet. Dat is dus een
vorm van communicatie! Nu zijn er tegenwoordig veel vormen van
communicatie en e-mail is er één van. Met het e-mail verkeer tussen
de fietscommissie en de KBO is deze keer iets mis gegaan.
Vandaar een RECTIFICATIE.
Met een rectificatie herstel je wat verkeerd ging. En het volgende ging
verkeerd: In de door U ontvangen 'Activiteiten Gids 2011-2012' staat
op blz. 12 vermeld dat de fietsvierdaagse dit jaar ruimte 5 in De Treffer, als startplaats heeft. Dit is niet goed, de startplaats is als vanouds
bij HCR ‟t Zwaantje aan de Zieuwentseweg. Kaarten in voorverkoop bij
VVV-Lichtenvoorde op de Markt en aan de start. Samenvattend: de
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fietsvierdaagse vertrekt bij ‟t Zwaantje en alle andere fietstochten vertrekken bij de Treffer.
In de ElNA van donderdag 28 april (71e jaargang no.17) staat vermeld
op pagina 2 onder 'KBO CENTRAAL': Fietsen elke dinsdag vanaf mei
vertrektijd 10.00 uur. Dit is niet goed, de vertrektijd van de 25 kmtochten op dinsdag is 09.30 uur. (Van mei t/m september, in oktober
is de vertrektijd 14.00 uur). We vertrekken met de 50 km-tochten op
de 1e en 3e zondag van de maand, van mei t/m oktober om 10.00
uur.
We hebben dit op de KBO administratie besproken en we zijn er van
overtuigd dat nu alles goed gepubliceerd wordt. Soms zou je wensen
dat er meer mensen zo‟n fluitje hadden, net als wij, want dan was er
geen rectificatie meer nodig en was communicatie
EEN FLUITJE VAN EEN CENT
Namens de fietscommissie van de KBO wens ik U veel fietsplezier,
Henk Wijers

HUMOR
opzegging
Geachte heer, mevrouw, hierbij wil ik u laten weten
dat ik mijn abonnement op uw Belastingdienst wil opzeggen. Na een jarenlang lidmaatschap is mij gebleken dat de voordelen duidelijk niet opwegen tegen de
nadelen. De kosten van het lidmaatschap zijn doorgaans erg onvoorspelbaar en eerlijk gezegd heb ik het
meestal ook te druk om de door u toegestuurde lectuur, die veelal niet echt duidelijk is en bijzonder veel
tijd en energie van de abonnee vergt, te lezen.
Mede hierdoor lijkt een continuering van een dergelijk abonnement in
deze toch al dure tijden voor mij eigenlijk ook niet langer zinnig. Hierbij verzoek ik U dan ook vriendelijk mijn gegevens per direct uit uw
bestanden te verwijderen en mij niet langer te vervelen met uw duidelijk herkenbare enveloppen. Eventueel toch nog toegestuurde facturen
voor de periode na 01-04-2011 zullen dan ook niet meer worden voldaan. Abonneenummer: 123.45.678, door U ook wel sofi-nummer genoemd. Met vriendelijke groet...
Bron: www
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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:
Mw. J. te Plate-Hendriks,

voorzitter

Mw. J. Krabben-Wolterink,

secretaris

Dhr. E. Jacobs

penningmeester
tel: 373873
tussen 17.00-20.00 uur

Dhr. G. Tenten

bestuurslid

Mw. J. Brüning

coördinator Ledenservice w.o.
ouderenadviseurs en vrijwillige
belastinginvullers ouderen.
tel. 373485

Mw. I. Janssen-Bijkerk

coördinator Educatie:
tel. 397154 b.g.g. 373592
coördinator Culturele activiteiten
tel. 351782

Mw. A. Domhof-van Uem

Ondersteuning
Ledenadministratie:
Redactie KBO Mededelingen:

Mw. J. Meekes-Gebbinck
Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:
Dhr. H. van Aken
Mw. J. Brüning
Mw. A. Paasschens
Dhr. A. van Schaijk
Dhr. H. Scheers
Dhr. F. van Zwam

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0544-371164
0544-373485
0544-372366
0544-371153
0544-374849
06-15239200

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt, voor
informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.
N.B. Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen
ontvangen, neemt u dan contact op met de heer H. Olijslager,
tel. 376767.
N.B. Datum voor het inleveren van kopij voor de volgende KBO Mededelingen via e-mail, lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a, uiterlijk op donderdag 16 juni 2011.
Denkt u er aan dat het deze keer om kopij gaat voor juli én augustus?
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