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NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP ONZE WEBSITE
www.kbolichtenvoorde.nl

MAANDAGENDA
14 t/m 18 SEPTEMBER
50+ BEURS
6 OKTOBER INFO-AVOND AUTISME VOOR GROOTOUDERS
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VAN DE REDACTIE
voorbij
"Het is weer voorbij, die mooie zomer" zingt Gerard Cox. Welnu, zo
mooi was die zomer niet. Wat zullen veel mensen gebaald hebben. Je
zult maar in Nederland op de camping staan in een tentje met drie
kinderen. En als je dan maar 3 weken vakantie hebt. Degenen die de
kans hebben gehad om naar het verre zuiden te gaan, hebben doorgaans wel mooi weer gehad.
Ik sprak deze week een jonger iemand die zei: "Ik wou dat ik niet in
Nederland geboren was." "Waarom niet?" vroeg ik verbaasd. "Weet
je", zei hij, "Toen we in de 60-er jaren nog niet naar het buitenland
gingen, dacht ik er niets van. Maar sinds ik ontdekt heb dat er landen
zijn waar de zon veel schijnt, kwam die gedachte." Ja, er is wat voor
te zeggen. Maar goed, de scholen zijn weer begonnen. De opa's en
oma's moeten ook weer present zijn om hun kleinkinderen op te vangen. Het vakantiegevoel is voorbij. Ook wij zijn weer bezig geweest
om de nieuwe Mededelingen klaar te stomen. Wij wensen u ook nu
weer veel leesplezier.
De redactie

AAN ONZE ZIEKEN
zon
De vorige keer hoopte ik dat u niet te
veel last van de hitte zou hebben. Dat is
beslist niet gebeurd. Het was weer een
echte Hollandse zomer. Ik wil u allen de
komende tijd weer veel sterkte wensen
in een voor u moeilijke periode. Hopelijk
gaat voor u de zon weer schijnen.
Ook tegen de chronisch zieke mensen
zou ik willen zeggen: probeer te genieten van de kleine dingen, ook al is het
soms moeilijk. De zon schijnt ook voor u
(als hij schijnt).
Ans Vonhof
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AAN ONZE JARIGEN
vakantieweer
Degenen die in de vakantieperiode jarig waren, hebben het deze zomer niet getroffen. Lang buiten zitten was er niet bij en barbecueën
kon men ook maar sporadisch. Ik hoop echter dat u toch een fijne dag
hebt gehad. Voor de komende periode zijn de weersverwachtingen
wat beter. Ik wil dan ook de mensen die de komende tijd jarig zijn een
"zonnige" verjaardag toewensen, samen met uw naaste buren etc.
Proficiat.
Ans Vonhof

DITJES & DATJES
 Andere jaren heeft Martin Hogenkamp jaarlijks de voorstelling

van het WMT (Winterswijks Muziek Theater) gepromoot bij de
KBO leden, door bij Antoon Driessen een stukje af te geven.
Vanaf nu is de verkoop van de kaarten alleen via "de Storm"
mogelijk en zal hij ze niet meer via zijn thuisadres kunnen verkopen. De nieuwe Brochure van "de Storm" is uit en daarin wordt de voorstelling "EVITA" van het WMT ook aangeboden
tegen een prijs van € 32,50. De try-out vindt plaats op woensdag 16 november tegen een tarief van € 20.- Deze staat niet
vermeld in de brochure maar kan wel worden gereserveerd.

 De werkgroep Welzijn "wonen zorg en mobiliteit" is dringend

op zoek naar vrijwilligers die ingezet kunnen worden om ouderen, alleenstaanden of personen die op een of andere manier
weinig of geen bezoek ontvangen, zo nu en dan te bezoeken.
Van de vrijwilligers wordt verwacht enkele huisbezoeken in een
tijdsbestek van 4 tot 6 weken te kunnen afleggen. Hebt u interesse en voelt u zich geroepen? Dan kunt u zich telefonisch
aanmelden bij Mw. L. Krabbenborg, tel: 0544-375554. Alvast
bedankt voor uw medewerking.

 Ook de koffiezetgroep is op zoek naar vrijwilligers. Heeft u nog

een ochtend of een middag tijd dan kunt u zich melden bij het
bestuur. De bedoeling is dat u koffie gaat zetten voor de groepen en alles daarna weer opruimt. Tijden zijn in overleg.
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 AED apparaat

De KBO Lichtenvoorde kan indien nodig gebruik maken van het
AED apparaat dat bij Longa ‟30 aanwezig is. Het apparaat is te
vinden bij de kleedkamers van Longa, zie aanwijzingen aldaar.
Als Longa „30 niet aanwezig is en de deur gesloten, dan is er
een sleutel. Deze hangt op een gele kaart bij de bar.

 We hebben allemaal de werkzaamheden gezien in Lichtenvoor-

de, voor de aanleg van glasvezel. Een groot aantal mensen
heeft daardoor al een ander telefoonnummer en/of e-mailadres
gekregen. Zou u dit door willen geven aan de KBO, dit in verband met de ledenadministratie. We willen toch wel proberen
om alles up to date te houden. U kunt het via e-mail doorgeven: lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus deponeren van De Treffer, Raadhuisstraat 1.

W&W
waar en wijs





De meeste gedachten zijn wensen
Geloof niet alles wat je denkt
Lachen is een kalmeermiddel zonder bijwerkingen

DONATIES
spaarvarken herdacht
Het varken van een paar jaar geleden is allang
geslacht, maar dat wil niet zeggen, dat er niets
meer aan de KBO geschonken mag worden. Een
mooi voorbeeld daarvan is een zeer fervente
aanhanger van de edele bridgekunst, die zich
groen en geel ergerde aan de smerige en kapotte inhoud van de biedboxen. Een goede oplossing was gauw gevonden. Een donatie met
daarbij de mededeling dat dit bedoeld was voor nieuwe kaartjes om te
bieden. Aldus geschiedde en iedereen is er zeer content mee. Onze
dank is groot en we houden ons aanbevolen voor meer van zulke goede impulsen.
Een medebridgespeler
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FIETSVIERDAAGSE
zon en regen
Ondanks het wisselend weerbeeld tijdens de fietsvierdaagse, konden
we toch weer veel deelnemers begroeten. Het was voor ons een weerzien met bekenden die elk jaar meefietsen, maar dit jaar waren ook
toeristen op ons evenement afgekomen en we kunnen met trots melden dat er zelfs een Belgische familie Lichtenvoorde had opgezocht om
speciaal de Lichtenvoordse fietsvierdaagse mee te maken.
Het begint al aardig
op een internationaal gebeuren te
lijken. Op de pauzeplaatsen van de
50-km routes was
het druk en gezellig. Ook bleven de
mensen
bij
„t
Zwaantje op het
terras napraten onder het genot van
een drankje, hoewel dat door de
weersomstandigheden niet elke dag
mogelijk was. Met
name op woensdag
kwam het water in de namiddag met bakken uit de lucht vallen. We
kregen gelukkig overwegend positieve reacties te horen, dus voor de
fietscommissie een signaal om hiermee door te gaan. We danken alle
deelnemers die met ons meefietsten en hopen u allen volgend jaar In
goede gezondheid terug te zien. En zegt u nu: "Ik wil best nog eens
een mooie route fietsen!" Dan kan dat, want wij gaan elke dinsdag
een 25 km route rijden en 2x per maand op zondag fietsen we een 50
km route. Kijkt u maar in de ELNA onder: KBO Centraal op pagina 2,
daar staat alles over de fietsactiviteiten van de KBO-Lichtenvoorde.
Behalve de deelnemers willen wij ook de sponsoren bedanken. Dat
waren dit jaar: A.H. Kruip, C1000, Etos, Johan‟s Groentecentrum,
John Theissen Tweewielers, Han ter Woerds Sport en HRZ „t Zwaantje.
Henk Wijers,
namens de fietscommissie

5

6

EEN VOA
wat is dat?
VOA betekent Vrijwillig Ouderen Adviseur. Een VOA is lid van één van
de ouderenbonden en zet zich in om ouderen, ook hen die geen lid zijn
van een bond, te ondersteunen in hulpvragen. De vrijwillige ouderenadviseur staat naast de cliënt. Ouder worden kent helaas zijn eigen
problemen. Soms lukt het niet om alles zelf op te lossen. U kunt denken aan problemen met de gezondheid, het verlies van een dierbare,
gevoelens van eenzaamheid, zorgen om uw financiën, moeite met u
zelfstandig te redden in uw woning, vervoersproblemen, enz.
De VOA werkt als tussenpersoon bij het verkrijgen van informatie over
regelingen en voorzieningen om zelfstandig te blijven. Misschien bent
u onvoldoende op de hoogte van alle voorzieningen speciaal voor ouderen. De VOA kent de procedures en weet bij welke instanties men
moet zijn. De ouderenadviseur kan bovendien helpen bij het maken
van bepaalde keuzes en eventuele consequenties met u bespreken.
Wanneer u een vraag heeft voor de vrijwillige ouderenadviseur kunt u
hem of haar bellen. Aan het werk van de ouderenadviseur zijn geen
kosten verbonden. Namen en telefoonnummers van VOA„s staan achter in elke KBO Mededelingen.
Joke Brüning

DUITSE BELASTINGEN
dubbelop?
KBO-leden die een inkomen genieten uit
Duitsland, bv. een Duits bedrijfspensioen of
Duitse rente (AOW), moeten daar sinds 2005
met terugwerkende kracht belasting over betalen.
Als u er bij de aangifte zelf niet uitkomt, dan
kunnen onze belastinghulpen u van dienst
zijn. U kunt bellen naar de KBO Ledenservice
of rechtstreeks naar één van onze vrijwillige
belastinginvullers.
Joke Brüning, tel. 373485
Namens de werkgroep Ledenservice
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OP VERHAAL KOMEN
verkeerd gevallen
Een echte vakantie zat er tot nu toe nog niet in, dit jaar. Wel een paar
dagen ertussenuit geknepen om te fietsen. Eindelijk mooi weer, dus
werd er een arrangementje geboekt, fietsen op de drager en weg! Volop genoten in het gebied van de Drentse Aa. En wij niet alleen! Horden leeftijdsgenoten waren eveneens op de route. Veel grijze haren en
veel electrische fietsen, want we raken nu eenmaal een beetje sneller
buiten adem. Veel sportschoenen ook, met sokken erin; dan kun je
nog eens afwisselen met een eindje lopen, als zadelpijn de kop opsteekt. Bij de dames zijn de zevenachtste broeken favoriet. Ik begrijp
dat helemaal; ook ik heb graag een beetje zon op dat deel van mijn
benen dat nog gezien mag worden. E-bikes zijn voor ons nog een onvervulde wens, maar gelukkig redden we het nog op eigen kracht. De
derde dag was het verstikkend heet, echter niet in het interessante
museum dat we die dag bezochten. Blij met de airco in de auto waren
we die avond nog net voor het onweer thuis.
Topdagen!
Het eerste wat ik dan bij thuiskomst doe, is de post doornemen en de
kranten van drie dagen lezen. Mijn oog valt daarbij op een column in
een advertentieblad. De schrijver ervan vindt dat een aan de Dordogne
vakantie vierende oudere heer, door
zijn korte broek te weinig respect
toont voor de schoonheid van de omgeving. "Waarom geen lange broek?"
schrijft hij. Het verbaast hem dat
overal welstandscommissies ieder uitbouwtje aan woonhuizen en winkelpanden eerst moeten goedkeuren,
maar dat deze man met blauwe aderen op zijn benen mocht aantrekken wat hij wilde.
In één moeite door krijgen ook fietsende oudere echtparen een veeg
uit de pan: "Waarom toch diezelfde fietsen, windjacks en brillen van
Pearl? Waarom diezelfde witte haren? Waar is de ambitie naar een zeker onderscheid?" De plekken waar deze ouderen aangetroffen worden, mijdt hij als de pest.
Dan zijn de vrouwen tussen vijfenveertig en vijfenzestig aan de beurt.
Ze dragen te korte broeken, tot halverwege de kuit en bergschoenen
met witte sokjes erin. Volgens de schrijver willen ze daarmee zeggen:
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"Ik ben een vrouw, maar aan seks denk ik gelukkig nooit meer. "In tegenstelling tot de groep van dezelfde leeftijd, die bloemetjesjurken,
stippeltjesrokken en korte laarsjes draagt. Die willen daarmee zeggen:
"Ik ben boven de vijftig, maar ik denk de hele dag aan seks." Dat
vindt hij niet erg, maar de uniformiteit stoort hem zo.
Dan komt de laatste giftige pijl uit zijn
koker: "Mannen uit het Gooi die een
rode broek dragen, moeten een
straatverbod krijgen." Ik bekijk de foto
maar eens die bij het stukje staat. Meneer is zelf duidelijk ook dik boven de
vijftig. Ik zie een wit overhemd, zwart
colbert, een doodgewone bril en, ja
hoor, dunne grijze krullen. Een en al
uniformiteit! Wat een zuur, chagrijnig
en beledigend schrijfsel! Ik voel me in
mijn kuif gepikt! Als stukjesschrijfster heb ik de behoefte om hem wat
tips te geven:
A. Doe geen uitspraken over wat personen denken. Dat weten alleen
die personen zelf.
B. Toon behalve respect voor de natuur, ook respect voor oudere
mannen en vrouwen. Wel zo beschaafd.
C. Neem een voorbeeld aan andere columnisten. Bijvoorbeeld Thomas
Verbogt van "De Gelderlander". Hij en vele anderen beschrijven op
milde toon de eigenaardigheden van de mensen die ze ontmoeten en
laten hen in hun waarde.
D. Controleer je columns op tegenstrijdigheden.
Tot slot nog een kledingtip: doe zelf af en toe eens een rode broek aan
of een schreeuwerige stropdas om. Dat doorbreekt de uniformiteit.
Veel succes, mijnheer Spaan!
Truus Engelbarts

TREFFEND VERHAALD
boekpresentatie
Geruime tijd geleden nam de Unie KBO het initiatief tot het stimuleren
van plaatselijke schrijfgroepen; zogenoemde schrijfateliers. Er werden
eendaagse trainingen door professionals georganiseerd voor enthousiaste vrijwilligers, die plaatselijke KBO-schrijfgroepen gingen opzetten
en begeleiden.
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In Lichtenvoorde gaf Ellen Bakker zich op voor zo‟n training. Met instemming van het bestuur van KBO-Lichtenvoorde richtte ze vervolgens al snel de schrijfgroep "Op verhaal komen" op. Sindsdien komt de
groep elke woensdagochtend bij elkaar
in De Treffer, om met veel plezier samen te schrijven en te dichten over bijna alles en de rest.
Nieuwe deelnemers zullen met open armen ontvangen worden.
Dit is in vogelvlucht het verhaal over het ontstaan van "Op verhaal komen". Inmiddels zijn de dames (zijn er geen mannelijke schrijfliefhebbers?) toe aan het uitbrengen van een gezamenlijk boek. Dit boek
met de titel “Treffend verhaald”, zal gepresenteerd worden op 25 september tijdens de opening van het Hofbeekpark, waar het die dag ook
te koop zal zijn. Belangstellenden zijn van harte welkom.
Marietje Welman

INFORMATIEAVOND GROOTOUDERS OVER AUTISME
Simon is niet autistisch. Het is zo’n lieverd
Donderdag 6 oktober 2011
19.30 -21.30 uur
St.-Jorisschool
Waterhoen 1
Lichtenvoorde
De autistische stoornis van een kind heeft veel invloed op het familieleven. Veel opa‟s en oma‟s hebben behoefte aan voorlichting. Daarom
organiseert MEE Oost-Gelderland op donderdag 6 oktober 2011 een
voorlichtingsavond voor grootouders.
Grootouders van kinderen met (een vorm van) autisme kampen, net
als de ouders, met een aantal onzekerheden. Ten eerste natuurlijk
omdat ze te maken krijgen met het verdriet en de zorgen van hun eigen kinderen die ze zo graag een onbezorgd leven gunnen. Ten tweede het verdriet om een kleinkind dat het moeilijk heeft in het leven.
Ouders hebben vaak behoefte aan steun en hulp. Juist van de familie.
Consulent Margrieta Bode vertelt deze avond over autisme en heeft
nuttige adviezen en tips voor grootouders.
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Iedereen die belangstelling heeft voor dit thema is van harte welkom.
De toegang is gratis en voor de bezoekers staat koffie en thee klaar.
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Tamara
Raben van MEE Oost-Gelderland, tel: 0314 344224, of via
t.raben@mee-og.nl

ZWEM-4-DAAGSE 2011
bewegen moet
Ook voor u? Jazeker! Want velen onder u zijn zeer zwemlustig en
meedoen betekent een sportieve uitdaging. Het is geen wedstrijd, u
kunt uw eigen tempo aanhouden. Wij hebben voor u een rustige baan
gecreëerd. U kunt kiezen uit een afstand van 250, 500 of 1000 meter.
Wanneer u klaar bent met zwemmen, heeft u een gratis kopje koffie
verdiend. Een aantal senioren heeft al vaker meegedaan. Zij waren
zeer tevreden en enthousiast over de organisatie, maar vooral zeer
voldaan dat zij dit toch maar gepresteerd hadden. Zij namen dan ook
trots hun welverdiende medaille in ontvangst.
De Zwemvierdaagse is van 17 t/m 20 oktober, elke dag van 16.30 tot
20.30 uur. De gunstigste tijd voor u als senior is: tussen 18.15 en
19.30 uur.
In de voorverkoop kosten de kaarten € 6,- en daarna € 7,50. De deelnemerskaarten zijn voorzien van een nummer dat tevens een lotnummer is, waarop u een prijs kunt winnen. In de ELNA van 12 oktober
vindt u verdere gegevens. Wij, als commissie, zijn reuze benieuwd of
we u op 17 oktober mogen verwelkomen.
A. Peterman,
namens de Zwemvierdaagse Commissie
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WMO-LOKET
in Oost Gelre
Wmo-loket:
Heeft u door uw beperking of chronische ziekte moeite om mee te
doen in de samenleving? Kunt u niet zelfstandig wonen of een huishouden voeren? Dan kunt u terecht bij het Wmo-loket van de gemeente. De Wmo staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De Wmo zorgt er voor dat iedereen mee kan doen in de samenleving.
En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De
gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Dat betekent dat u bij de gemeente terecht kunt voor ondersteuning, als u
belemmeringen tegenkomt in het leven.
Bij het Wmo-loket krijgt u informatie en advies over algemene en individuele voorzieningen. Ook ondersteunt de consulent van het Wmoloket u bij het aanvragen van voorzieningen. Samen met de Wmoconsulent kijkt u
wat uw situatie is
en wat uw behoefte
aan ondersteuning
is. En hoe u hier
iets aan kunt doen.
Voorbereiding keukentafelgesprek:
Voordat u met de Wmo-consulent in gesprek gaat, kunt u thuis vast
nadenken over uw vraag. Waar heeft u moeite mee? Wat zijn de dingen die u nodig heeft? En hoe zou u dit kunnen oplossen?
Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan u ondersteunen bij de
voorbereiding van het keukentafelgesprek met de Wmo-consulent.
Een goede voorbereiding op dit gesprek zal u helpen de juiste voorziening te ontvangen. Vanuit de lokale ouderenbond, dus ook vanuit KBO
Lichtenvoorde, zijn er VOA‟s werkzaam die u hierbij kunnen ondersteunen.
Voor Lichtenvoorde en omgeving zijn dat de dames J. Brüning en A.
Paasschens en de heren H. van Aken, A. van Schaijk, H. Scheers en F.
van Zwam. Kijk voor de telefoonnummers achter in KBO Mededelingen.
Bron: Brochure 'Kanteling Wmo'
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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

vicevoorzitter

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

Mw. A. Domhof-van Uem

coördinator Culturele activiteiten
tel. 351782

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 1 september 2011.
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