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

MAANDAGENDA
woe
07 mei
Kruisjassen
Ma
12 t/m 16 mei
5-daagse reis
Di
03 juni
Busdagtocht.
Zo
27 juli t/m 2 aug
7-daagse reis
Fietsen vanaf De Treffer op dinsdag, mei t/m sept, van 09.30-12.00
uur, 25 km. Op zondag, mei t/m okt, 1e en 3e v.d maand, 10.00 uur
50 km.
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VAN DE REDACTIE
niet vandaag
“Het houdt niet op… niet vandaag.” U kent allen ongetwijfeld deze slogan van een
reclamespotje. Het mooie weer houdt niet op en ook wij gaan door. Een maand is
snel voorbij. Ik hoorde het vroeger al van mijn moeder: “Wacht maar tot je wat
ouder wordt, dan gaat de tijd nog sneller.” Ik kon me dat destijds niet voorstellen
maar ze heeft wel gelijk. Of het komt doordat alles wat langzamer gaat en daardoor
de dag sneller voorbij gaat. Ik denk dat velen zich hier wel in herkennen. Ook nu
hebben we weer met veel plezier de Mededelingen voor u gemaakt. We wensen u
veel leesplezier.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
ziektes en kwalen
Menigeen van u zal de weg naar de artsen en de ziekenhuizen wel kennen. Als je door het ziekenhuis loopt, zie
je pas hoeveel mensen dagelijks de artsen bezoeken. De
ene mens komt voor een kleinigheid en de andere voor
een ernstige ziekte. Maar allemaal willen ze graag geholpen worden om weer beter te worden. Helaas blijkt dat
niet altijd te kunnen. Vooral deze mensen wil ik vanaf
deze plaats heel veel sterkte wensen en hopen dat u lieve mensen om u heen heeft
die met u meeleven. De andere mensen wil ik van harte beterschap wensen.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
toezingen
Ik ben in april gestopt met werken en mijn eerste verjaardag in november vond ik
vreselijk kaal. U zult zich misschien afvragen waarom? Verjaardag vieren op school
is voor de kinderen één groot feest. Ook ik heb er altijd vreselijk veel plezier aan
gehad. Eerst moest ik door een deur van krantenpapier lopen en als je dan binnen
was, zongen alle kinderen het lang zal ze leven. Daarna cadeautjes uitpakken,
mooie tekeningen en lieve verhaaltjes, stukjes zeep en chocolade. De rest van de
dag werd besteed aan allerlei leuke spelletjes. Zo gaaf. U kunt zich dan ook voorstellen dat ik op mijn verjaardag in november met een weemoedig gevoel opstond.
Niks geen deur van krantenpapier, ook geen kinderstemmen die me toezongen.
Maar… ik heb een stel lieve vriendinnen. Om tien uur stonden ze aan de deur en
toen ik opende, hebben zij mij toegezongen. Dat maakte mijn dag weer helemaal
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goed. Ik hoop dat ook op uw verjaardag mensen komen die u zullen toezingen.
Want zeg nou zelf, wie vindt dat niet leuk.
Iedereen een hele fijne verjaardag
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
activiteiten en de zomertijd

De bomen weer groen, veel nestjes al vol vogelkindertjes, de fietscommissie start
weer in de ochtenduren, langere dagen… kortom het buitenseizoen is echt van start
gegaan. Dat betekent meestal het einde van een boel winterbezigheden. Ook binnen onze KBO stoppen nu elke week een aantal activiteiten; veelal in overleg tussen cursisten en de begeleider. Het is tijd voor een zomerse pauze om na de echte
vakantiestop of zelfs na de kermis, (zoals ons echte Lichtenvoordenaren betaamd)
weer met frisse moed van start te gaan. Hopelijk heeft u met plezier deelgenomen
aan diverse cursussen. En hopelijk gaat u nu de komende tijd met evenveel plezier
genieten van de reisjes die Marietje en Evy op het program-ma hebben staan. Of
gaat u er een paar dagen op uit met de (klein)kinderen. Of pakt u wat vaker de
fiets om met onze actieve commissie de mooie Achterhoek te verkennen. Kortom…
maak er iets moois van. Mocht u wat minder mobiel zijn, bel eens met een van de
mensen die u bij de KBO hebt leren kennen. Misschien zit hij/zij ook wel verlegen
om een babbeltje en gaat u bij elkaar eens op de koffie. Maar wat u ook doet, hoe
het ook is, uw lijfblad KBO Mededelingen zult u ook in de zomerperiode gewoon
thuis ontvangen.
Algemene Ledenvergadering 19 maart
De ALV was deze keer iets minder druk bezet. Misschien het prachtige weer dat
hieraan debet was? De leden werden met koffie/thee en cake ontvangen. Vicevoorzitter Stien Pothof hanteerde de voorzittershamer en sloeg klokslag 14.00 uur af
om te starten. Gelukkig kon voorzitter Ger Tenten weer acte de presence geven.
De vergadering verliep vlot temeer daar alle aanwezigen voldoende vooraf en ter
plekke inzage hadden in de betreffende papieren. De agenda kon derhalve in acceptabel tempo afgehandeld worden. Maar er was ook voldoende ruimte voor inspraak en meedenken. De twee aan
te passen artikelen voor het huishoudelijk reglement werden kritisch bekeken. Een
woord diende nog gewijzigd te worden en na die aanpassing beschikt onze vereniging vanaf 19 maart 2014 over een officieel
huishoudelijk reglement. Met dank aan met name dhr. Rob Bruning die het bestuur
deskundig ondersteunde in dit proces. De financiën gaven geen reden tot bezorgdheid. De kascommissie, bestaand uit de heren H. Scheers en H. Navis, (Dhr. P.
Veldman was verhinderd de kas te controleren) gaven aan dat de vergadering gerust akkoord kon gaan met hetgeen de penningmeester in woord, daad en op papier
had uitgevoerd. Applaus als dank gold penningmeester Ed Jacobs.
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Er volgt geen contributieverhoging. Als nieuw reserve kascommissielid werd benoemd: dhr. T. Teunissen. Dank was er voor scheidend lid Peter Veldman. Voorafgaand aan de bestuursverkiezing wenste voorzitter Tenten een woord tot de vergadering te richten. (voor de inhoud van die speech verwijzen we naar elders in dit
blad). Bestuurslid Joke Brüning was herkiesbaar. Met applaus werd haar volgende
zittingsduur bekrachtigd. Penningmeester Ed Jacobs had ruim vooraf al aan te geven niet verder te willen als penningmeester. Dhr. Hans Halink werd voor deze
functie benaderd en ook de vergadering gaf aan het met deze keuze eens te zijn.
Voorzitter Ger Tenten was eveneens aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur
meende in de heer Joop Rutjes een fijne bestuurskandidaat gevonden te hebben.
Ook de vergadering was het hier mee eens. De beide nieuwelingen in het bestuur
stelden zich nader voor aan de aanwezigen. Er waren bloemen en cadeaubonnen
voor de scheidende heren. Na de rondvraag bleef men nog gezellig bijeen om onder
het genot van… te kijken naar een interessante DVD. Daarop vertelt mevr. Mia
Lelivelt over haar bijzondere ervaringen en die van haar familie, met het opvangen
van onderduikers gedurende de 2e wereldoorlog.
Voor een gedetailleerd verslag van de ALV verwijzen wij graag naar de notulen die
volgend jaar voorafgaand aan de ALV van 2015 ter inzage aangeboden worden.
Radio-opnames in De Treffer
Op maandag 7 april kwam ene heer Bart Geeraerdts (medewerker Nestor) in De
Treffer om tijdens de bijeenkomst van de leesclub opnamen te maken van een
boekbespreking. De leden van de leesclub, die op afgesproken data op maandagmiddag bijeen komen, bespreken dan een, eerder
thuis gelezen, boek. Op 7 april was het inmiddels ook verfilmde boek ‘Het Diner van
Herman Koch’ onderwerp van bespreking. De opnamen die hier gemaakt werden,
werden uitgezonden op do. 17 april op Kruispunt Radio. De bedoeling is dat er ook
in ons KBO blad Nestor een artikel aan de KBO leesclub gewijd wordt. We mogen
dit artikel verwachten in het julinumer. Heerlijk dat de afdeling KBO Lichtenvoorde
zo positief in het nieuws mag komen. En voor de tweede keer binnen 18 maanden
in de Nestor vermeld worden is toch ook niet niks!.
Jeu de boulesbaan… de ballen kunnen rollen!!
Zoals al eerder aangegeven, was het bestuur voornemens om een jeu de boules
baan aan te leggen naast ‘De Treffer’. De afrondende gesprekken zijn achter de
rug. En als het allemaal naar wens verlopen is, dan is de aanleg van 2 banen met
een paar zitbanken ernaast gerealiseerd als u dit artikeltje leest. De banen komen
te liggen op het tijdelijk ingezaaide grasveldje naast de kleine toegangspoort. (“ingang oost”). De firma Dusseldorp is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Daarnaast zijn wij de terreinmeesters van Longa’30 ook dank verschuldigd; zij verleenden/verlenen hand- en spandiensten daar waar nodig!
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Het ligt in de bedoeling dat leden, die nu al zin hebben om
een balletje te werpen, meteen
aan de slag kunnen. (zelf voor
spelmateriaal zorgen) Neem
vooraf wel (eenmalig) via de telefoon contact met ons op. Dan
hebben wij alvast een idee over
de belangstelling voor dit leuke,
zomerse, goed te leren spel.
Graag bellen op woensdagochtend of kom op woensdagmorgen naar het KBO kantoor in De
Treffer.
Via het aanmeldingsformulier in de nieuwe Activiteitengids 2014-2015 kunt u zich
aanmelden om echt te gaan spelen in teamverband. Hoe alles er precies uit gaat
zien na de zomervakantie, ligt aan het aantal aanmeldingen. Zeker is dat er al enthousiastelingen zijn die haat niet kunnen wachten tot de twee maal 3x14 meters
er liggen. Liefhebbers van dit Franse spelletje (alpinopet op en een stokbrood onder
de arm zijn (niet nodig mag wel!) kunnen binnen gebruik maken van de toiletten
en eventueel een consumptie gebruiken als er mensen aanwezig zijn. Let op… Er
kunnen momenten zijn dat De Treffer niet open is. (Niet elk moment van de dag
zijn er activiteiten gaande.) Het bestuur hoopt met de aanleg van deze banen een
mooi extraatje voor haar leden te hebben gerealiseerd.
Wel willen maar niet kunnen? Inloop voor iedereen?
In de Algemene Ledenvergadering kwam de vraag naar voren of er mogelijkheden
zijn om mensen, die niet zelfstandig naar de inloop kunnen komen, van vervoer te
voorzien. Het bestuur heeft momenteel geen zicht op de categorie mensen die wel
wil komen maar niet kan. . Als u bekend bent met personen in uw omgeving die
in deze situatie zitten, dan horen wij dat graag. Hiermee is niet meteen gezegd dat
wij voor een “taxiecentrale” gaan zorgen maar inventariseren van de behoefte kan
misschien een eerste aanzet zijn om mensen aan elkaar te koppelen om samen op
pad te gaan naar De Treffer.
Activiteitengids 2014-2015
Ook aan het eind van dit seizoen krijgt u weer volop de gelegenheid om uw keus
te maken uit het grote aanbod van activiteiten die u na de zomervakantie zou
kunnen gaan doen. De nieuwe gids ligt druk klaar en zal met deze of de volgende
KBO Mededelingen meegegeven worden.
RABO nieuws…
We hebben niet voor niets ons best gedaan; de RABO heeft zich tot ons gewend
met het verzoek om uit te zien naar passende locatie voor een twee wekelijkse
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zitting in Lichtenvoorde. Hiermee komt men tegemoet aan de wens van Senioren
Belang en de KBO om toch een vorm van Informatie- service op locatie te verlenen.
Op dit moment (10 april) kunnen we nog in details treden. Maar er liggen ijzers in
het vuur. En we hopen op een mooi gesmeed eindproduct!
Theoretische rijexamen; weet je wetje!
Afgelopen jaar voor het eerst in ons aanbod. De animo hiervoor was nog wat klein
maar het enthousiasme van de deelnemers was daarentegen des te groter. Er zijn
zelfs geluiden gehoord dat cursisten voor een tweede keer gaan omdat het zo interessant , gezellig en vooral erg zinvol en leerzaam is. Dus hou het in de gaten,
2 cursusavonden ( 23 sept. en 7 okt.) en je bent weer een heer/ dame in het
verkeer!!!
Filmhuis De Treffer
Wat was het gezellig. Kopje koffie of thee. In de pauze een drankje met
een knabbeltje, na afloop eventueel nog een wijntje. Wat wil ‘n mens nog
meer op een donkere, sombere vrijdagmiddag? Wat hebben we genoten van mooie
films. Wat was het goed om meteen bij de eerste voorstelling al te constateren dat
we naar een grotere ruimte moesten. En wat fijn dat ook de grote ontmoetingsruimte iedere keer lekker gevuld was met een zo langzamerhand vast publiek. Zelfs
28 maart, toen het prachtig was buiten, mochten we toch een groot aantal filmliefhebbers begroeten. Kortom…een activiteit die ook in het volgende seizoen gecontinueerd wordt. We draaien in de maanden met een R in de naam, behalve in december. De filmcommissie is alweer naarstig op zoek naar aansprekende titels.
Komt u ook 26 september? Noteren!
Namens het bestuur,
Stien Pothof-Oolthuis voorzitter

AFSCHEIDSREDE
Velen onder u hebben steun en belangstelling getoond tijdens mijn ziekte.
Dat heeft mij goed gedaan. Mijn welgemeende dank hiervoor. Het was een heftige
tijd. Ik had ruim 1 jaar geleden niet verwacht dat ik nu voor de laatste keer als
voorzitter van de KBO een stukje zou schrijven in onze Mededelingen. Helaas, zij
het min of meer noodgedwongen, is dit wel de realiteit. Jullie weten dat ik ook bij
Longa de bestuursfunctie van secretaris vervul. Op dringend advies van de behandelend arts moest ik in het belang van mijn gezondheid een van de twee bestuursfuncties beëindigen.
Ik had volgens de deskundigen te veel hooi op mijn vork genomen. Na een beraad
van maanden heb ik besloten mijn functie als voorzitter van de KBO vacant te stellen. Waarom niet Longa vraagt u zich misschien af?
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Hier zijn 2 redenen voor:
1e Longa is een stukje jeugdsentiment;
2e De bestuursfunctie binnen Longa vergt gevoelsmatig voor mij beduidend minder
inzet en energie. Als voorzitter van de KBO voelde ik mij misschien meer verantwoordelijk dan noodzakelijk was. Achteraf gezien waren de 2 bestuursfuncties bij
zulke grote verenigingen misschien tóch wel een beetje te veel van het goede voor
mij.
De KBO is een paar jaar geleden een iets andere koers gaan varen, door zich ten
opzichte van onze leden wat transparanter op te gaan stellen, wat een positieve
uitwerking teweeg heeft gebracht. U bent er iedere keer weer getuige van als u de
Mededelingen ontvangt. Dank hiervoor aan inzet en tijd van de redacteurs, want je
moet het toch steeds, iedere maand maar weer doen. Vooraf vraag je je af of er
goed aan wordt gedaan, doch met groot succes zijn de afgelopen paar jaar de
activiteiten binnen onze KBO uitgebreid. Door de steeds meer onderlinge samenwerking kunnen nu ook de leden van onze kerkdorpen deelnemen aan bepaalde
activiteiten.
Er staat nog een activiteit op de agenda die zich letterlijk en figuurlijk in de buitenlucht gaat afspelen. Jeu de boules! De KBO heeft zich qua activiteiten aangepast
aan de tijd en wens van haar leden. Er mag dan ook stellig geconcludeerd worden
dat de KBO in beweging blijft. De KBO LEEFT!
De samenwerking KBO en Longa verloopt naar wens. Laten we dit zo houden!
Er wordt wel eens een beetje gemopperd dat onze ontmoetingsruimte meer een
uitstraling heeft van een voetbalkantine dan dat van een ontmoetingsruimte voor
de KBO. Ik denk dat de kleur oranje door sommigen te veel geassocieerd wordt
met voetbal. Toeval, of is er over nagedacht? Lichtenvoorde, én Longa, én KBO
zijn oranje gezind!
Doch hoe het ook zij, het is een gezellige ruimte geworden met een warme uitstraling. Vergeet ook niet dat in deze ruimte een belangrijke bron van inkomsten gegenereerd dient te worden door Longa. Dit wordt door velen wel eens onderschat.
Ik wil besluiten een woord van dank uit te brengen aan al onze leden voor het
gestelde vertrouwen wat u in mij hebt gehad.
Een groot woord van dank aan de bestuursleden en al onze vrijwilligers met wie ik
een zeer prettige en een goede harmonieuze samenwerking heb gehad.
Ik zal goede en dankbare herinneringen overhouden aan mijn functioneren binnen
de KBO.
Ik wens het bestuur vanaf deze plaats alle goeds en vertrouwen toe om jullie taak
als bestuurslid van de KBO te kunnen vervullen.
Ik wens onze leden van de KBO al het goede toe voor in de toekomst.
Als voorzitter neem ik afscheid van jullie met de volgende spreuk:
Wat ooit mag gebeur’n, verlees nooit de mood,
Want vrog of late kump alles weer good!
Ger Tenten.
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DAGTOCHT 2014
dinsdag 3 juni

Ook dit jaar staat er weer een leuke dagtocht op het programma. We gaan
dit jaar eens richting Noord Brabant. Vanuit de parkeerplaats bij de Treffer
gaan we rechtstreeks naar Tilburg waar we de struisvogelfarm van de familie Van de Staak gaan bezoeken. We worden gastvrij ontvangen met koffie en een witte eierkoek die van struisvogeleieren is gebakken.
Aansluitend wordt er een film getoond met informatie over deze vogel en
over de producten van de struisvogel. Natuurlijk kunnen we de dieren ook
van dichtbij aanschouwen.
We verlaten de farm en gaan naar Deurne waar we bij restaurant De Reizende Man van een heerlijke koffietafel gaan genieten. Daarna vervolgen
we onze weg en gaan naar Overloon naar het Oorlogsmuseum. Hier kunt u
op eigen gelegenheid op het grote terrein de voor u interessante afdelingen
bezoeken.
Het Oorlogsmuseum is gevestigd in een parkachtig bos en heeft naast het
museumpark, ook een documentatiecentrum en een vleugel met een grote
tentoonstelling van militair materiaal. Om ongeveer 16.30 uur gaan we weer
terug naar Lichtenvoorde waar ons bij HRC ‘t Zwaantje weer een lekker
diner te wachten staat.
We vertrekken om 8.00 uur vanaf voornoemde parkeerplaats.
(Kom a.ub. op tijd!)
Verwacht wordt dat we rond 18.30 uur weer terug zullen zijn in Lichtenvoorde. Voor de mensen die opgehaald moeten worden, u moet er rekening
mee houden dat het zeker 20.15 tot 20.30 uur zal worden. Houd u hier
rekening mee! De kosten van deze mooie en uiteraard gezellige dagtocht
zijn slechts € 52,-. Mensen die in het bezit zijn van een Museum-jaarkaart
betalen, op vertoon van hun kaart € 12,- minder. Het bedrag wordt automatisch van uw bank/giorrekening afgeschreven en is tevens bewijs van
deelname. Heeft u zin om met ons mee te gaan? Vul dan onderstaand
strookje in; u kunt het deponeren in de KBO-brievenbus van De Treffer,
Raadhuisstraat 18a. Wij 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!
De reiscommissie: Evy Veuger, tel. 371589
en Marietje te Brake, tel. 372117
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AANMELDINGSFORMULIER DAGTOCHT 3 JUNI 2014
Naam ……………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………
Tel: nummer: ………………………………………………………………………………..
Bank-/giro rekeningnr: .………………………………………………………………….
Heeft u een museum-jaarkaart? ja/nee Zorg dat u hem bij zich heeft.
Gebruikt u een dieet?
Zo ja, welk? .....................................................................................
Aantal personen ………………………….
Neemt u een rollator mee…? ja/nee

OP DE KOFFIE BIJ…
Joop Kestens
Een paar weken geleden werd ik gebeld door een
meneer die ongeveer een jaar in Lichtenvoorde
woont. Hij had in zijn vorige woonplaats verhalen
geschreven voor het maandblad van de plaatselijke ANBO. Hij zou het leuk vinden om met mij in
contact te komen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben
bij hem op visite geweest en ik heb verschillende
verhalen gelezen. Ik was er enthousiast over en
denk dat we veel van zijn verhalen kunnen gebruiken voor onze Mededelingen. Ik heb gevraagd of
ik bij hem een interview af kon nemen. De afspraak was gauw gemaakt en een week later zat ik er weer. We zijn gezellig begonnen met koffie en daarna volgde het interview.
Wie is Joop Kestens? Hier komt zijn verhaal.
!k ben geboren in de stad Groningen op 20 juni 1928. Ik ben een kind van de
crisisjaren. Gelukkig heb ik de crisisjaren niet aan den lijve ondervonden. Mijn vader
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is nooit werkeloos geweest. Ik heb een zus (inmiddels overleden) en een broer. Ik
was de middelste van het gezin.
Na de lagere school periode ben ik naar de HBS gegaan. Op 14-jarige leeftijd moest
ik onderduiken. Bij mijn vader achterop de fiets zijn we naar een oom in Leeuwarden gegaan. Maar daar was de toestand nog veel erger. Ik ben alleen op de fiets
teruggegaan. Ik kon niet meer terug naar school in verband met de oorlogsjaren.
In 1945 werden we bevrijd door de Canadezen. Ik was toen 16 jaar. Ik ben weer
teruggegaan naar school en heb het diploma 3-jarige HBS gehaald. Ik kreeg een
baantje bij de Fries-Groningse beetwortel suikerfabriek. Dat heb ik nog geen jaar
volgehouden. Daarna kwam ik op de administratie van de politie. Hier deed ik de
paspoorten en de bewijzen van goed gedrag.
Ik moest in militaire dienst. Daar heb ik een foeriersopleiding gedaan. Na het behalen van het diploma ben ik terechtgekomen bij het 321 e bataljon infanterie om
uitgezonden te worden naar Indië. Van september 1949 tot januari 1951 ben ik
daar geweest. Eenmaal terug in Nederland ben ik begonnen als administratief medewerker op een deurwaarderskantoor. Ik heb in de volgende jaren allerlei opleidingen gevolgd en mijn laatste baan was die van hoofd van de afdeling voorlichting
en werving van het Mini-sterie van Justitie, directeur gevangeniswezen. (een hele
mond vol)
Mijn standplaats was Den Haag. Ik heb het hele land doorkruist. Met 60 jaar kon ik
met pensioen. In mijn vrije tijd heb ik allerlei functies gehad: voorzitter en secretaris
van de ANBO in Maarssen, redacteur van het maandblad van de ANBO, voorzitter
van het overkoepelend orgaan van ANBO, KBO en PCBO, voorzitter van een bejaardensoos.
Samen met mijn vrouw heb ik 5 jaar lang Tafeltje Dekje rondgebracht.
À propos vrouw. Hoe heb je jouw vrouw leren kennen?
In de speeltuin. Niet in de zandbak maar in het verenigingsgebouw. Mijn vader was
penningmeester en vroeg of ik een jongerensoos wilde oprichten. Er was weinig te
doen voor jonge mensen vlak na de oorlog. Het werd zo’n succes dat ik al gauw
een medewerkster wilde hebben. Dat werd Tonny Olthoff. Het klikte zo goed dat
ze later mijn vrouw is geworden. Ze was mijn grote liefde. Ze is helaas ingeslapen
op 22 juli 2011. We hebben samen een prachtig leven gehad. We waren op 2 dagen
na 58 jaar getrouwd.
Hoe ben je tot het schrijven van verhalen gekomen?
Een gebeurtenis in mijn leven heeft me zo getroffen dat ik het opgeschreven heb.
Het bleef echter niet bij dat ene verhaal. Sindsdien schrijf ik verhalen.
Joop, bedankt voor het interview. We zijn benieuwd naar jouw verhalen. Ik ben
benieuwd of de mensen het ook zo leuk gaan vinden als ik dat heb gedaan.
Ans Vonhof
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EEN BOSWANDELING
hondenvakantie
Op een mooie dag liepen we te wandelen in een bos in de omgeving van Utrecht.
We genoten allebei van de wandeling en de aangename stilte. Het was heerlijk
rustgevend. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn vrouw: “Moet je daar eens
kijken. Daar zit een man aan een boom vastgebonden. Wat zou er gebeurd zijn?”
Wij erheen. Een man in armzalige toestand, zat wezenloos voor zich uit te staren.
“Meneer, wat is er gebeurd? Hoe komt u in deze toestand en wat ziet u er vreselijk
uit." “Ja, meneer, mijn hond is met vakantie en heeft mij hier gedumpt.”
Joop Kestens

OP VERHAAL KOMEN
contrast
Het was uitstekend tuinweer deze week. Meteen na de middag ging ik aan de slag.
Een hele horde kinderen ging al weer naar school. Moeders brachten de jongsten
weg, vergezeld van de allerkleinsten. Terwijl ik bezig was de snoeirommel van de
stoep te vegen, trok een klein meisje van een jaar of vier mijn aandacht. Ze leek
zo uit een poppenhuis weggelopen met haar schattige roze hoofddoekje om. Ze
zag er vrolijk en gelukkig uit. Ze keek me onbevangen en vol vertrouwen aan. Het
was duidelijk dat ze me iets ging vertellen, maar zo ver kwam het niet. Verderop
kwam een vrachtwagen onze kant uit. Het gebulder van de motor klonk steeds
harder. Het meisje veranderde
van houding. Ze kreeg iets
schichtigs over zich. Of ze in het
nauw gedreven werd. Toen het
geraas op zijn ergst was greep
ze mijn bezemsteel vast en
durfde toen pas om zich heen te
kijken. Terwijl het monster voorbij reed keek ze me aan met
toch vertrouwen in haar ogen.
Ik glimlachte tegen haar: “Dat
was een hele grote vrachtwagen.” “Ja” zei ze opgelucht: “Een
hele grote vrachtwagen.” Toen ze verder liep hoorde ik het haar nog eens herhalen:
“Dat was een hele grote vrachtwagen.” Ze huppelde alweer. Haar moeder, of misschien was het de oppas, druk in gesprek met de andere kinderen, had niets gemerkt.
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Diezelfde week zag ik een jongetje in de trein, zeker niet ouder dan drie jaar. Hij
reisde met beide ouders en een ouder broertje, een keurig buitenlands gezinnetje.
Ze zaten op de tegenover elkaar geplaatste stoelen. Het jongetje trok mijn aandacht
door zijn pikzwarte haar en donkerbruine ogen. Een kind om op te eten. Zijn beentjes waren nog te kort om achter in de stoel te zitten. Hij zat stijf rechtop midden
op zijn stoel en hield zijn rechterknuistje stevig om een gele stang geklemd. Hij leek
niet helemaal op zijn gemak. Voorzichtig keek hij rond, tot hij mijn blik ving. Ik
pleeg in zo’n situatie vriendelijk te lachen. Meestal is er dan meteen “Anschluss.”
Niet in dit geval. Zijn blik keerde zich nog meer naar binnen dan eerst. Wat kon dat
jochie ondoorgrondelijk kijken! Misschien mocht hij van zijn ouders niet op de avances van vreemde tantes ingaan? Ik keek van hem weg om hem niet nog meer in
verlegenheid te brengen. Een poosje later zat hij met de rug naar me toe bij zijn
vader op schoot, een andere passagier op de stoel tegenover hen. De twee kinderen
hielden me de hele week bezig. Ik weet niet precies waarom. Zie ik overal leuke
kindjes omdat ik zelf ben uitgemoederd? Zou best kunnen. Maar vooral, denk ik,
omdat ik getroffen werd door hun onschuld. Die onschuld van kleine kinderen, of
ze ons nu open of gereserveerd tegemoetkomen, is het mooiste wat er bestaat.
Truus Engelbarts

Rectificatie in het maandblad van KBO Lichtenvoorde, editie april 2014, is per abuis een bericht
over onderstaand project geplaatst dat niet meer
actueel was. Onze excuses hiervoor. Hieronder
treft u het juiste artikel aan.
Verhalen van vroeger

...ook úw verhaal is het vertellen waard; doe mee...
Dinsdag 13 mei start in woonzorgcentrum De Molenberg te
Groenlo, bij voldoende aanmeldingen, een nieuw kunst- en cultuurproject voor senioren onder de naam: 'Verhalen van vroeger'.
Het project is een initiatief van Boogie Woogie, instituut voor
kunst en cultuur, en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, locatie De Molenberg Groenlo.
Ouderen dragen een leven vol verhalen met zich mee... vanaf 13 mei gaan
senioren uit de gemeente Oost Gelre daarmee samen aan de slag. Een belangrijke reden voor de start van deze activiteit is dat senioren van nu langer
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vitaal zijn en meer tijd en interesse hebben voor Kunst en Cultuur dan twintig jaar geleden. Het doel van het project is: de verhalen van vroeger met
elkaar delen en er samen iets moois van maken!
Iedereen kan deelnemen op een manier die bij zijn of haar eigen inte
resse, talenten en mogelijkheden past. Er is gezorgd voor deskundige begeleiding door kunstdocenten uit verschillende vakgebieden, in samenwer
king met amateurkunstenaars uit de eigen omgeving. Bovendien: voor dit
unieke project is financiële ondersteuning toegezegd door het Fonds Cultuurparticipatie, Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, VSB Fonds, Fonds
Sluyterman van Loo, Fonds RCOAK en de Vrienden van De Molenberg. Daardoor zijn er vrijwel geen kosten voor de deelnemers.
Fase 1 van het project, dat uit twee delen bestaat, wordt ingevuld door de
Karavaan der Vertellers. Dit is een groep enthousiaste vertellers die voorstellingen organiseert, waarbij de vertelkunst centraal staat.
Op dinsdag 13 mei om 14.30 uur start deze fase bij De Molenberg met een
middag verhalen vertellen. Alle belangstellende senioren kunnen hier aan
deelnemen. We hopen op ongeveer 40 deelnemers. In deze bijeenkomst
vertelt iedereen verhalen van vroeger. De gesprekken worden geleid door
mensen van Stichting Karavaan der Vertellers.
Op vrijdagmiddag 23 mei worden de deelnemers verdeeld over 3 groepen.
Vier tot acht verhalenvertellers uit de eerste bijeenkomst krijgen extra begeleiding door een professionele verhalenverteller. (2e bijeenkomst zal zijn
op 2 juni). Zij zullen zich verder bekwamen in het verhalen vertellen voor
publiek. Hun verhalen worden opgenomen en uitgeschreven.
De overige deelnemers kunnen meedoen aan schrijflessen (ontwikkeling
scenario, script en lessen acteren. Op deze manier wordt al kennisgemaakt
met de werkwijze binnen fase 2. Op dinsdagavond 3 juni wordt in Cultureel
Centrum De Bron te Groenlo de eerste fase van het project ‘Verhalen van
Vroeger’ afgesloten met een voorstelling, waarin de verhalen an vroeger
centraal staan. Iedereen is hierbij van harte welkom. Tijdens die avond kunnen mensen die enthousiast geworden zijn en ook mee willen gaan doen,
zich opgeven voor fase 2.
Fase 2 start na de zomervakantie; de precieze data worden nog bekendgemaakt. De geselecteerde verhalen uit de eerste fase van het project worden nu het uitgangspunt voor een theatervoorstelling. Senioren, amateurkunstenaars en kunstvakdocenten werken met elkaar verder. Daarbij vinden
we het belangrijk dat iedereen met plezier mee kan doen op zijn of haar
eigen niveau! Gestreefd wordt naar ongeveer 50 deelnemers, verdeeld over
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de verschillende vakgebieden binnen de kunsten, en 10 amateurkunstenaars. Regisseur Caro Wicher verzorgt acteerworkshops en maakt samen
met de deelnemers een script/scenario van bruikbare verhalen. Het kan zijn
dat enkele verhalen die goed bij elkaar passen gecombineerd worden in het
theaterstuk. Maar het kan ook dat er meerdere eenacters ontstaan. Soms
moeten verhalen bewerkt worden om geschikt te worden gemaakt voor theater. De essentie van een verhaal zal echter overeind blijven.
Deelnemers die meehelpen bij het schrijven worden hierin begeleid door
schrijfdocent Desi Leijnen. Voor de senioren die een bijdrage op muziek- of
dansgebied willen leveren wordt gebruik gemaakt van de diensten van een
professioneel muziekdocent en dansdocent.
Beeldend kunstenaar Berna Bonekamp zal lessen schilderen en ruimtelijke
kunst verzorgen voor deelnemers die mee willen helpen bij het vervaardigen
van een mooi decor. Bij onderdelen die te maken hebben met acteren, worden studenten van een toneelopleiding ingezet. Samen met spelers van het
lokale amateurtheater, of een groep die voor deze gelegenheid wordt samengesteld uit leden van meerdere amateurtoneelverenigingen, wordt het
stuk opgevoerd. Fase 2 wordt afgesloten met een prachtige voorstelling in
Cultureel Centrum De Bron of partycentrum City-Lido in Groenlo. Familie,
vrienden en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd.
Belangrijk: bij het uitkomen van dit blad is reeds bekend of het project
doorgang zal vinden. Aansluiting van nieuwe deelnemers is dan nog
steeds mogelijk. Bij belangstelling of voor informatie graag z.s.m. contact
opnemen met: Harry ten Brinke (Boogie Woogie) tel: 0543-515 569 of: 06484 565 52, e-mal: harry@boogiewoogie.nl
Internet: www.boogiewoogie.nl www.szmk.nl
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ZEVENDAAGSE REIS 2014
Zoals u al hebt kunnen lezen in onze voor-aankondiging gaan we ook dit
jaar weer een mooie leuke 7-daagse reis maken.
We gaan van zondag 27 juli tot en met zaterdag 2 augustus 2014.
Dit jaar gaan we richting Thuringen. Thuringen ligt in het voormalige OostDuitsland en heeft heel veel te bieden aan natuur , cultuur en historie. We
verblijven in Berghotel Friedrichroda.op basis van half-pension,d.w.z. logies,
ontbijt en diner.
Het hotel ligt aan de rand van de plaats Friedrichroda. Het is voorzien van
zwembad, sauna, kegelbaan en nog meer extra’s. Natuurlijk is er een lift
aanwezig. De kamers zijn onlangs gerenoveerd en beschikken over douche,
toilet, telefoon, t.v. en fohn.
De prijs van deze prachtige reis bedraagt,
(afhankelijk van het aantal aanmeldingen):
€ 375,De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 50,- (voor 6 nachten)
Reisverzekering
€ 2,10
Een annuleringsverzekering moet u zelf afsluiten.
Ook willen we dit jaar bij de aanmelding het nummer van uw zorgverzekering weten. U kunt dat invullen op het aanmeldingsformulier. Heeft u een
zorgpas voor het buitenland ? vergeet die dan niet mee te nemen. Op de
dag van thuiskomst kunnen we weer gaan genieten van een heerlijk diner
bij HRC ’t Zwaantje.
Heeft u zin om mee te gaan? Vul dan snel het aanmeldingsformulier in. De
reis-organisator heeft gevraagd om begin mei al het aantal kamers door te
geven, dus snelheid is geboden.
Wilt u het aanmeldingsformulier s.v.p. volledig invullen en bezorgen in
de brievenbus van de KBO bij De Treffer, Raadhuisstraat 18A.
We verheugen ons al op uw aanmelding en gaan er, ook dit jaar, weer een
mooie reis van maken. Hopelijk tot ziens op 27 juli.a.s. !!
Voor inlichtingen kunt u bellen met de reiscommissie: E.Veuger, tel. 371589
en Marietje te Brake tel. 372117.
Aanmeldingsformulier op de volgende pagina.

15

AANMELDINGSFORMULIER 7-DAAGSE REIS
VAN 27 JULI TOT EN MET 2 AUGUSTUS 2014
Naam ………………………………………………………………………………………………
Geb.datum ……………………………………………………………………………………….
Naam partner ……………………………………………………………………………………
Geb. datum ………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer thuis ……………………………………………………………………..
1-persoonskamer ja/nee
2 persoonskamer ja/nee
Neemt u een rollator mee? Ja/nee
Gebruikt u een dieet? Zo ja welk?
Nummer ziektekostenverzekering ……………………………………………………

DE KERSTKOK
Een kookgrage deerne uit Leiden
probeerde het sporten te mijden
zij bakte een kerststol
en kweekte een vetrol
als voorraad voor magere tijden
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SCOOTMOBIELCLUB LICHTENVOORDE
wie helpt ons?

Door een vervelend misverstand zitten we met een
groot probleem: n.l. de begeleiding voor onze wekelijkse
tocht. In het verleden waren
twee partners van twee leden van de club ook de leiders van alle tochten en dat
werkte uitstekend. Wij kunnen nog best een aantal
scootmobielers gebruiken en
wat zou het geweldig zijn als
de partner van één van deze
nieuwe leden ook de leiding op zich zou willen nemen!
Over de consequenties daarvan hoeft u alleen maar even met mij te bellen (Harrie
Weenink tel. 372236). Met alle ‘bijrijders’ heb ik destijds afgesproken, dat ze maximaal 2 x per half jaar aan de beurt zijn en op deze vrijwilligers kan ik dus geen
beroep doen voor wat betreft de leiding. U begrijpt dat het voortbestaan van onze
scootmobielclub staat of valt met de komst van iemand die zich 26 woensdagen
beschikbaar wil stellen (bij 2 leiders zou dat betekenen 13 woensdagen). Wat zou
het jammer en sneu zijn voor onze scootmobielers als dit clubje zou moeten stoppen. Helpt u ons alstublieft!
Namens de scootmobielers,
Mevr. T Aalders en Harrie Weenink

ILLUSIE
een illusionist uit Almere
die wou een verdwijntruc proberen
hij telde tot drie
en geloof me of nie
men vond niets meer van hem dan z’n kleren
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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:
Mw. S Pothof-Oolthuis

voorzitter tel. 371379

Dhr. J. Rutjes

secretaris tel. 373213

Dhr. H. Halink

penningmeester tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. J. Brüning

coördinator Welzijn Ledenservice
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

Vrijwillige Ouderenadviseurs:
Mw. J. Brüning, coördinator

tel. 373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:
Dhr. H. van Beek, coördinator tel. 0544-370255
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Ondersteuning:
Ledenadministratie:
Redactie KBO Mededelingen

Mw. J. krabben secr.
tel. 397073 (secretariaat KBO)
Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt,
voor informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.
Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen
ontvangen, neemt u dan contact op met de heer Henk Olijslager,
tel. 376767.
Uiterlijk op donderdag 15 mei kopij inleveren voor de volgende KBO Mededelingen. Per e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a. Zet u svp uw naam onder uw bericht?
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