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NAMENS.. DE REDACTIE
deze keer
Als we deze mededelingen in de hand hebben liggen de verkiezingen
al weer een tijdje achter ons. Samsom en Rutte hebben hun strijd
op TV en andere media gestreden. Op dit moment (11 sept) is het
een nek aan nek race tussen VVD en PvdA, de plek in het torentje
staat op het spel. Niet elke uiting van partijliefde in die verhitte
strijd, verdiende de schoonheidsprijs maar dat moet je op zo’n moment dan maar even door de vingers zien. Het zijn maar mensen
die ook hun zwakheden hebben net als wij allemaal. Hoe het er nu
op dit moment van lezen bij staat, is koffiedik kijken. Er zal wellicht
hard gewerkt worden aan een nieuw kabinet. Misschien is het er al
wel. Dat zou dan wel een verrassing zijn, het duurde nogal, die laatste keren dat er weer eens geformeerd moest worden. Maar de
wonderen zijn de wereld niet uit. Belangrijkste in dit alles is… blijft
men oog houden voor ons, voor de Nederlanders die middels hun
stem het beste voor ons land maar vooral ook voor zichzelf hebben
trachten te kiezen.
Stien Pothof

AAN ONZE ZIEKEN
ook gij brutus..
Onze vaste verzorgster van deze rubriek, Ans Vonhof-Baumann is deze
keer zelf een van de personen waar deze rubriek voor is bestemd. Ans is ziek
geworden in Kevelaer toen zij daar op
bedevaart was. Na een paar dagen van
opname mocht zij weer naar huis.
Spreekt vanzelf dat wij allemaal deze
vrouw, die elke maand alle zieke KBO
leden in de Mededelingen een hart onder de riem steekt, het allerbeste wensen. Wij hopen snel haar gulle lach weer
in De Treffer te horen en te genieten
van haar redactionele kunsten. En voor iedereen die dit leest en zelf
ook eigenlijk liever niet tot de categorie zieken zou willen horen…
wij wensen u allemaal het allerbeste. Hopelijk bent u snel weer de
oude en kunt u genieten van een mooie nazomer en een kleurrijke
herfst.
Stien Pothof
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AAN ONZE JARIGEN
gefeliciteerd… jarig in de herfst!
Voor de mensen die in deze
tijd jarig zijn is deze felicitatie. Als je in dit jaargetijde
geboren bent is het telkens
weer even afwachten… Kan ik
mijn verjaardagsgasten overdag nog buiten aan de tuintafel de koffie met taart serveren of is het daar nu echt te
koud voor. Voor de avondvisite is dat geen probleem; de
kille, snel invallende avonden maken al gauw duidelijk dat je lekker
binnen bij lamp- en kaarslicht de boel gezellig gaat maken. En dan
begint het: koffie zetten, gebak erbij, een glaasje, een knabbeltje
op tafel, de hapjes en ga zo maar door. Ja op je verjaardag ben je
‘echt jarig’ of beter gezegd ‘de sigaar’.
Maar de volgende dag ben je o zo blij met en dankbaar voor iedereen die de moeite heeft genomen om langs te komen of die aan je
gedacht heeft door een kaartje of mail te sturen. Verjaardagen…
ondanks dat jaartje erbij toch gedenkwaardige, fijne dagen.
Stien Pothof

DITJES & DATJES
 SJOELEN u kent het wel. Dat steentjes schuiven op zo'n sjoelbak. Maar het is meer dan alleen maar schuiven. Er zit een
techniek achter.
Maandagmiddags kunt u deze tak van sport beoefenen in de
Treffer van 14.00-16.00. Er zijn geoefende spelers aanwezig,
die u de kneepjes van het vak kunnen leren!
Aanmelden kan bij Henk Navis, tel. 724214, of Annie Domhof,
tel. 351782.
 Al meer dan 8000 bezoekers hebben de video’s van Henk Baars
gezien. Wilt u meeluisteren en kijken, google dan ‘henk keyboard’.
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 Bridgeliefhebbers!! Wij zoeken nog mensen die op de donderdagmiddag willen bridgen van 14.00-17.00 uur. We kunnen
nog een paar bridgeparen gebruiken. Aanmelding: A.Domhof,
tel. 0544-351782.
 Rectificatie: In het artikel over keuringen voor rijbewijsverlenging in de vorige Mededelingen, (sept 2012) staat dr. Grobbee
vermeld als keuringsarts. Het blijkt dat deze man dit niet meer
doet.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Vakantieperikelen…
Nu de bladeren al weer kleuren lijkt dit niet het moment om nu al
over de komende zomervakantie van 2013 te praten. Toch willen wij
dit wel doen. Met de zomersluitingsperiode 2012 van De Treffer, waren veel mensen niet gelukkig. De reden waarom voor deze tweedeling was gekozen kon u horen op de Algemene ledenvergadering.
Het bestuur heeft na ampel beraad, in de eerste vergadering van dit
nieuwe seizoen, er voor gekozen om in 2013 De Treffer gedurende 3
weken te sluiten voor ALLE groepen.
We
begrijpen
dat er groepen
zijn die het liefst
de hele zomer
doorgaan
met
hun activiteiten.
Maar
volgens
het SJOL- reglement
dient
het gebouw gedurende
een
paar weken gesloten te zijn om
mogelijk
grote
reparaties, renovaties etc. uit te
kunnen voeren.
Maar daarnaast vindt het bestuur het ook wenselijk dat alle vrijwilligers (denk aan de sleutelbeheerders, koffieserveersters, cursusleiders etc.) gedurende een periode niet aan KBO-beslommeringen
hoeven denken en dan dus echt even kunnen uitblazen en genieten
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van ‘de vrijheid’. Over welke weken we nu spreken is nog niet helemaal zeker. E.e.a zal afgestemd worden met het SJOL-bestuur
maar we denken aan 3 weken in de bouwvakvakantieperiode. U
hoort hier zeker de details over!
Welkom nieuwe leden…
Sinds de diverse activiteiten weer gestart zijn hebben we een aantal
nieuwe leden mogen begroeten. Wij heten “de nieuwelingen” allemaal welkom binnen onze afdeling. Hopelijk gaat u genieten van
gezellige bezigheden maar vooral van de onderlinge contacten. Wie
weet maakt u nieuwe vrienden/vriendinnen, gaat u ons land verkennen tijdens de dagtochten en 5 daase reizen of trekt u met de
KBO Europa in tijdens de 7 daagse reis. Het aanbod is divers, maak
er gebruik van!
Klachten, opmerkingen, ideeën…
Als er iets is dat het bestuur zou moeten weten… vertel het ons. Wij
kunnen er wellicht iets mee Elke woensdagochtend is er wel iemand
rond koffietijd in ‘de Treffer’. Ook kunt u eventueel even de voicemail inspreken. Als de dingen op de juiste plek ‘neergelegd worden’,
dan worden we daar allemaal beter van!
Stien Pothof
namens het bestuur

VAN DE FIETSCOMMISSIE
Het fietsseizoen glijdt langzaam voorbij en de Lichtenvoordse Fietsvierdaagse 2012 is alweer achter de rug. Ongeveer 250 personen
genoten van goed fietsweer en mooie routes. Het was weer heel gezellig en we zijn als fietscommissie van de KBO tevreden en dankbaar dat alles weer goed is verlopen. Wij bedanken alle deelnemers
en hopen dat iedereen volgend jaar weer meedoet.
Speciale dank voor de onderstaande sponsoren die ons ook dit jaar
weer hebben gesteund: AH-Kruip, C1000-Bennink, Etos, Johan’s
Groentecentrum, Han te Woerds Sport en HCR ’t Zwaantje.
Tijdens de fietsvierdaagse zijn er door de meefietsende heer te
Dorsthorst prachtige sfeerfoto’s gemaakt. Deze zijn binnenkort te
bewonderen op de KBO-website.
Wij fietsen op dinsdag en zondag nog door tot eind oktober en u
bent van harte welkom!!
Henk Wijers
namens de fietscommissie
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KBO KAARTDAG REGIO OOST
bridgeliefhebbers
Er is weer gelegenheid om in te schrijven voor de
KBO kringwedstrijden op vrijdag 19 oktober 2012
bij Reijrink in Lievelde. Graag per e-mail bij anton.rouwhorst@kpnmail.nl Aanvang 10.00 uur.
Opgeven per paar met voor en achternamen.
De inschrijving sluit bij 70 paren. De kosten bedragen 6.00 per paar, bij binnenkomst te voldoen.
Zoals gewoonlijk zijn er weer prijsjes te verdienen voor de paren die
eindigen op de 1e; 4e, 8e en de 12e plaats in elke lijn. Bij gelijk eindigen wordt er geloot. De inschrijving sluit bij 70 paren.
Dit is de laatste keer dat het bridgen wordt verzorgd door Anton
Rouwhorst. Voor de komende jaren heeft bridgeclub DSB uit Groenlo zich bereid verklaard de organisatie van het bridgen op zich te
nemen. Ook zal er op 19 oktober bekend worden gemaakt waar
men zich voor de komende jaren kan opgeven.
Groeten, Anton Rouwhorst.
Kruisjassen, solokaarten en jokeren: aanvang: 14.30 uur.
Opgeven: uiterlijk 12 oktober bij dhr. Herman Kouwert,
tel. 0544-466670,
e-mail: herman@kouwert.nl van Ostadestraat 8, 7141 XE Groenlo.
De Kruisjassers dienen uiterlijk om 14.15 uur aanwezig te zijn.
Kosten: € 3,00 per persoon.
Verdere informatie
Dhr. H. Kouwert
Dhr. B. Geutink,
Mw. B. Wissink,

bij de leden van de activiteitencommissie:
tel. 0544-466670
tel. 0544-462025
tel. 0544-465842
Annelies Cornelissen
namens KBO regio Oost
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HALT! U VALT!
als u niet oppast
Woensdag 3 oktober is er een themamiddag in de Treffer. Samen
met de gemeente Oost-Gelre en verschillende organisaties geeft de
GGD Gelre-IJssel gestalte aan het project “Halt u valt”. In onze gemeente is dit project ook wel bekend als “Langer meedoen”. Het
project wil ouderen bewust maken van de risico’s van vallen en hoe
zij vallen en alle narigheid die dit met zich meebrengt, kunnen
voorkomen. Langer veilig en comfortabel wonen staat centraal. Wij
zien u graag op 3 oktober, 14.00 uur in de Treffer.
Werkgroep welzijn

BINGO
ook in de herfst
De herfstbingo komt eraan en wel op woensdag 17 okt. s'middags
om 14.30 uur. De Bingo wordt verzorgd door Rikie Schutten, Annie
Eskes en Gerda Stöteler. We hopen op een grote opkomst want er
zijn leuke prijsjes te winnen. Dus als u komt; BINGO!!
Groetjes, Rikie, Annie en Gerda

OP VERHAAL KOMEN
een lange hete zomer
Niet iedereen heeft dezelfde liefhebberijen en ik gun iedereen zijn
passie. Daarom stel ik me tolerant op ten aanzien van sport en
vooral van sport op televisie, al dringt die zich ook nogal op aan ongeïnteresseerden. Zeg nou niet dat daarvoor de aan- en uitknop is
uitgevonden. Simpel uitzetten is er niet bij, als je met sportkijkers
onder één dak huist. Je moet wel zorgen dat het huis niet te klein
wordt! Daarom bezit ik mijn ziel in lijdzaamheid als er sport gekeken wordt.
In de aanloop naar al het sportgedoe van deze zomer hoorde ik een
lotgenoot zeggen: “Maak je borst maar nat, er staat heel wat te gebeuren!” Tja, EK voetbal, Tour de France, Olympische spelen en dan
nog de Paralympics, ik zag het met gemengde gevoelens op me af
komen. De fans leefden zich uit op oranjegekke straatversiering. Op
TV hoorde je voetbalfanaten zeggen dat ‘we’ gingen winnen. Zelf
denk ik dan: “Hoe weet je dat?” Waarom vragen verslaggevers aan
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voetballers: “Wat is de prognose?” Alsof dat te voorspellen is! In
zulke gesprekjes wordt pijnlijk duidelijk dat de meeste voetballers
niet veel te vertellen hebben. Dat is ook geen wonder, want sport
moet je dóen! Nederland werd vroegtijdig uitgeschakeld, zodat te
mijnen huize de noodzaak om te kijken niet meer zo hevig werd gevoeld.
Natuurlijk wil ik ook wel weten wat “Oranje” ervan gemaakt heeft.
Dat hoor ik dan wel na afloop, of ik lees het de volgende morgen in
de krant. Als Nederland tot de finales doordringt wil ik het ook wel
zien. Dan voel ik ook de spanning in mijn maag. Maar laat Mart
Smeets er na afloop asjeblieft niet over blijven doorleuteren met iedereen die ooit tegen een bal heeft geschopt. Wie wil daar nou elke
dag naar luisteren? Ik in elk geval niet! Ik ga dan iets anders doen,
maar voel me genoodzaakt naar de keuken te verhuizen.
Net als tijdens de diverse wedstrijden valt
het door het getetter op de achtergrond
niet mee om je te concentreren op bezigheden waar je je hersens bij moet houden.
Er zijn echter van die dagen dat je ‘s
avonds zo moe bent dat, je geplaagde lichaam op de bank voor de TV laten zakken, de enige optie is. Dan is het wel zo
aardig dat je kunt afstemmen op een leuk
programma. Mooi niet dus! Ik kom niet
aan mijn trekken. Alles waar ik van houd is afgelast. Zelfs het journaal is naar de zijlijn verplaatst, zonder dat dat ergens vermeld
staat. Menigmaal gemist dus.
Ik ben een volhouder, dus ook de Tour de France heb ik doorstaan.
Lieve rondemiss met je uitgestreken gezicht, doe je ogen toch dicht,
en denk aan de man van je dromen!
Normaal gesproken wil ik eens in de vier jaar wel kennis nemen van
het olympische gebeuren. Het is ook heel fijn dat al die leuke jongens en meisjes zoveel medailles gewonnen hebben. En de gehandicapte sporters draag ik een warm hart toe, maar het was TE VEEL!!
Gelukkig heeft Sarah Lund mij getroost. Vier weken lang ging ik te
laat naar bed, maar het was de moeite waard.
Tussen de bedrijven door zagen we Lance Armstrong ontmaskerd
worden, van Marwijk opstappen en Louis van Gaal verschijnen. Hem
hou ik in de gaten; hij gaat vast leuke voetbaltelevisie opleveren.
Nu ga ik stemmen en zet me schrap voor een maandenlange kabinetsformatie.
Truus Engelbarts
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WIJZE LESSEN VAN JONGEREN
groen of groen
Bij het verlaten van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een
oudere vrouw voor, dat zij voortaan haar eigen boodschappentas
maar mee moet nemen, ipv een plastic tas te kopen. “Want plastic
tassen zijn niet goed voor het milieu”, zegt ze. De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: “Wij hadden dat groene gedoe nog niet
toen ik jong was”.
De caissière antwoord: “Ja, en dat is nou juist ons probleem vandaag de dag, jullie generatie maakte zich
niet druk om het sparen van het milieu voor
de toekomstige generaties.” Ze had gelijk,
onze generatie had dat groene gedoe niet
in onze dagen. Toen hadden we melk in
flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld terug
brachten naar de winkel. De winkel stuurde
deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen
gesteriliseerd en opnieuw gevuld. We deden écht aan recycling.
Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd.
We liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw. We liepen naar de supermarkt en hesen onszelf
niet iedere keer in een 300pk machine elke twee keer als we twee
blokken verder moesten zijn. Maar ze had gelijk, we hadden dat
groene gedoe niet in onze tijd.
Babyluiers
gingen
in
de
kookwas, omdat
wegwerpluiers niet
bestonden.
We droogden
onze
kleren aan
de lijn en niet in een energieverslindende droogautomaat die continu 200 volt verbruikt; échte wind- en zonne-energie droogden onze
kleren vroeger, in onze dagen. Kinderen droegen de afdankertjes
van oudere broers en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren.
Maar de jongedame heeft gelijk; wij hadden dat groene gedoe niet
in onze tijd.
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In die tijd hadden we (misschien) TV of radio in
huis, maar niet op elke kamer. De TV had een
schermpje ter grootte van een zakdoek en geen
half bioscoopscherm. In de keuken werden de
gerechten gemengd en geroerd met de hand,
omdat we geen elektrische apparaten hadden
die alles voor ons deden. Wanneer we iets
breekbaars moesten versturen per post, dan verpakten we dat in
een oude krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bolletjesfolie. In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor
die op benzine het gazon maaide. We gebruikten een grasmaaier die
geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht. We
sportten door te werken, zodat we niet naar de fitnessclub hoefden,
om op ronddraaiende loopbanden te rennen die werken op electriciteit. Wij hadden dat groene gedoe nog niet.
Wij dronken uit de fontein wanneer we
dorst hadden, i.p.v. uit een plastic fles die
we na 30 sec. weggooien. We vulden onze
pennen met inkt i.p.v. elke keer een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes
van het scheermes i.p.v. het hele ding weg
te gooien, alleen omdat het mesje bot is!
Maar ja, wij hadden dat groene gedoe nog niet in die tijd.
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten
naar school i.p.v. hun moeder als 24-uurs taxi te gebruiken. Wij
hadden één stopcontact per kamer en niet een arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te
voorzien. En we hadden geen geautomatiseerde gadgets zoals een
mobieltje of iPad nodig om een signaal op te vangen van een satelliet die 2000 km verderop in de ruimte hangt, om contact te leggen
met anderen en zo uit te vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent
zich bevindt.
Maar is het niet in en intriest, dat de huidige generatie klaagt hoe
verspillend wij, oudere mensen waren, gewoon omdat we dat groene gedoe niet hadden in die tijd?!
Stuur dit door naar andere egoïstische oudere mensen, die behoefte
hebben aan een les in het behoud van moeder aarde, gegeven door
intelligente jongeren van deze tijd!!
Bron onbekend
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VERGOEDINGEN HOORTOESTELLEN
veranderingen
Ziektekosten vergoedingen voor hoortoestellen gaat
in 2013 veranderen. De vaste vergoeding verdwijnt.
Er zal functioneel worden voorgeschreven en er
wordt gewerkt aan het nieuwe protocol. Er moet
bezuinigd worden op de ziektekosten. Alle reden om
nu nog met de huidige vergoeding een hoortoestel
aan te schaffen. Wij onderzoeken ook of u recht heeft op extra vergoeding uit de aanvullende polis die u mogelijk heeft.
Voor diegene die nog in het arbeidsproces zitten; wij brengen u op
de hoogte van de mogelijkheden van het UWV. Voor de aanpassing
hebben we minimaal 2 maanden nodig, dus u heeft tot 1 november
de tijd om met een aanpassing te beginnen. De huidige vergoeding
bedraagt €1019,- voor 2 hoortoestellen. Voor meer informatie kunt
u bij ons terecht. Tel: 0544377720. Wij zijn een StAr geregistreerd
bedrijf.
Paul Groenewege Opticiens & Audiciens

TEGELTJESWIJSHEID
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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.
Uiterlijk op donderdag 4 oktober 2012 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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