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AGENDA 
 

Beoogde KBO Zomerstop: Ma. 09 juli t/m zondag 29 juli.  

 
28/03      13.30 uur: Bloemschikken. 

25/04 en 07/11:   14.00 uur: Kruisjassen 
09/05 en 31/10    14.00 uur: Bingo!!   

Vrijd. 20/4:     Einddrive bridgegroepen.   

18/04 en 6/6:  Dagreis naar Almere (Yakult fabrieken) en tour 
door het Gooi. Vertrek 8.00u v.a. De Treffer 

21/05 t/m 25 /05:  5 Daagse reis. 
15/07 t/m 21/07:  7 Daagse reis. 

24/10     Kaarten in Lievelde 
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VAN DE REDACTIE 

“Russische beer toegeslagen in Nederland”. Dit stond als kop in de krant. 
Bij het lezen van het artikel werd het me duidelijk dat het over het weer 
ging. We hebben inderdaad een paar vreselijk koude dagen gehad. Wie 
niet perse naar buiten hoefde, bleef graag binnen. Maar…. Het was ook 
een paar dagen schitterend schaatsweer. En dan in één keer binnen 24 
uur een temperatuursverschil van 20 graden. Het was met recht: maart 
roert zijn staart. 
Je begint echter de lente te merken. Ik heb al krokusjes zien bloeien en 
knoppen aan de bomen gezien. 
Wij, als redactie, hebben in die koude dagen mooi de tijd gehad om de 
Mededelingen in elkaar te zetten. 
We wensen u dan ook weer veel leesplezier. 
 

Ans Vonhof 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste leden 

1 April…Pasen, hoogtepunt van het Rooms Katholieke kerkelijke jaar. Ve-
len van u zullen die dag of misschien op de tweede Paasdag ter kerke 
gaan. De traditie zit er toch nog echt in bij veel van ons. En dat is goed. 
Goed is ook dat een aantal tradities heel langzaam aan veranderingen on-
derhevig zijn.  
De veertigdagen vastentijd heeft zijn Spartaans karakter van weleer verlo-
ren. Heeft een heel andere invulling gekregen. Als op stille zaterdag de 
klokken, zoals de overleveringen melden, langzaam aan weer terugkeren 
vanuit Rome, breekt voor veel Nederlanders het moment aan om na veer-
tig dagen weer eens van een glaasje wijn, bier of een borreltje te gaan 
genieten. Weer anderen weren zoetigheden uit hun dieet.  
Allemaal om 40 dagen pas op de plaats te maken, de sleur van de luxe te 
doorbreken en om zich zelf iets te onthouden. Een zelftest. En vaak komt 
het bedrag, bespaard op al die kleine levensgeneugten, ten goede aan de 
vastenactie. Jazeker, het vastenzakje bestaat nog wel steeds.  
April: maand van de ontluikende bomen, start van de KBO fietstochten, de 
maand waarin de eerste voorjaarsvakanties en dagtripjes al weer inge-
pland staan. Ik wens u allen heel fijne Paasdagen toe en vooral een heel 
mooi voorjaar. Laat de kriebels vrij stromen; geniet van de mooie momen-
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ten. De poets, de was, de vaat, de strijk.. laat liggen die boel! Spring op 
de fiets of trek de gemakkelijke schoenen aan en trek erop uit!!   
 
Jubilarissen in het zonnetje 
 
Tijdens de vrijwilligersmiddag die overigens zeer goed werd bezocht, wer-
den 5 mensen gehuldigd vanwege hun jarenlange inzet voor de KBO. Al 
ruim 12 1/2 jaar hebben zich ingezet Johan ten Bokkel, Theo Oester-
holt, Marietje Elshof-van Harxen en Joke Wolterink. Meer dan 25 
jaar is Annie Krabben-te Brake al in touw voor ons allen. 
 
Koperen jubilaris Johan te Bokkel heeft zijn sporen verdiend als steun 
en toeverlaat van velen in bange belastingdagen. Hij verzorgt al jaren voor 
een vaste groep mensen de verwerking van de inkomstenbelasting. Daar-
naast steunt hij met raad en daad en advies op velerlei gebieden. Johan 
behoort tot de groep ‘Belasting- en adviesservice’. Met zijn allen verzetten 
zij veel en belangrijk werk.  
Theo Oesterholt is onze ‘koperen’ postbezorger. Een grote stapel KBO-
Mededelingen, gewikkeld in het grote magazine, zijn nog maar nauwelijks 
bij hem achter de deur bezorgd of Theo gaat er mee op pad om deze ver-
der te distribueren. Vitaal als hij is hopen we dat hij nog lang deel uit mag 
en kan maken van de grote groep bezorgers.  
Marietje Elshof-van Harxen is een dame waar je op bouwen kunt. Elk 
jaar zo medio december komt zij met een keurig jaaroverzicht. Op dat 
overzicht staan alle woensdagen van het komende jaar met daarop de 
namen van dames die op de middagen horecadienst hebben in ‘De Tref-
fer’. Het schema klopt, de dames zijn stipt maar als er iemand voor een 
keer of vaker niet kan, dan springt Marietje zelf op de fiets om de hon-
neurs waar te nemen! Hulde, hulde voor deze goedlachse koperen jubila-
resse. 
Klein maar dapper en ze kan heel veel ‘kunstjes’ op de computer! Ze zat 
als secretaresse in het bestuur, verzorgt de website, zit in de eindredactie 
en distributie van KBO Mededelingen, assisteert het bestuur daar waar 
men met de handen in het haar zit en zij verzorgt de ledenadministratie. 
Kortom een koperen jubileum met gouden glans. We hebben het hier van-
zelfsprekend over Joke Wolterink. 
 
En dan komen we bij het zilver: Deze keer 1 jubilaris en het is een zij. En 
zij is Annie Krabben-te Brake. Annie zat vanaf 1992 tot 2013 in de 
werkgroep welzijn. Daar verzorgde zij ook het secretariaatswerk. Zij maak-
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te daarnaast de schema’s voor de gastvrouwen van 
het inloop café op dinsdag- en donderdagochtend. Zelf 
behoort zij nog steeds tot die gastvrouwen. Daarnaast 
verzorgt zij op de maandagmiddagen de koffie. En of 
het in het verleden nog niet genoeg was.. vanuit de 
KBO meldde zij zich eind jaren tachtig aan bij Antoni-
ushove als balie medewerkster in het weekend. Ook 
dit zilver is er een met een gouden rand. Annie ..  KBO 
is jou zeer erkentelijk voor zoveel inzet.  

 
Wisselingen in wergroep Welzijn en werkgroep Educatie 
 
Joke Brüning en Ton Otte “uitgezwaaid”, Ton Jolij zwaait de scepter.   
Maandag 26 feb. waren er ’s middags twee werkgroepvergaderingen tege-
lijkertijd. Lastig maar ook wel weer handig als je als voorzitter afscheid 
wilt nemen van mensen die in die werkgroepen actief waren.  
 
In de werkgroep Welzijn (u weet wel de groep die verantwoordelijk is voor 
inloopochtenden, de themamiddagen, het toneel, het bezorgen van de 
verjaardagsroosjes, af en toe een kaartje stuurt naar heel langdurig zieken 
en die zorgt voor steeds voldoende horecamedewerkers bij activiteiten in 
‘De Treffer’) werd afscheid genomen van Joke Brüning-Helmig.  
Joke vervulde 7 jaar lang de taak van voorzitter. En volgens de structuur 
van onze vereniging was zij daardoor ook de vertegenwoordigster in het 
Algemeen Bestuur. De grote kracht van Joke was haar kennis van het VOA 
werk. Vrijwillige Ouderen Adviseurs, waar we er gelukkig in Oost Gelre een 
mooi aantal van hebben, konden bij Joke prima terecht voor raad en ad-
vies. Jokes contacten met Ilse v.d. Kamp (beroeps ouderenadviseur) op 
het gemeentehuis waren heel hecht en over en weer is sprake van weder-
zijdse input.  
Naast haar taak als bestuurslid van het AB, voorzitter van Welzijn en VOA, 
was Joke ook jarenlang actief als docente voor de opleiding van VOA’s. 
Een nijver bijtje dus. Bloemen en een cadeautje waren dus welverdiend 
voor Joke . En natuurlijk woorden van lof en dank van de voorzitter maar 
vooral van Thea Elferink-ten Have. Thea gaat de plaats van Joke innemen 
in de werkgroep, zij wordt dus de werkgroep-voorzitter en neemt daarmee 
(als de leden instemmen op 21 maart) automatisch zitting in het AB. Daar 
wensen wij haar heel veel succes bij, maar het vertrouwen in Thea is er al 
lang! 
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Een deurtje verderop had Ineke Janssen de agenda van werkgroep Educa-
tie doorgewerkt tot punt 4. Toen was het tijd om bloemen en een cadeau-
bon tevoorschijn te halen voor Ton Otte. Ton Otte heeft op de kop af 10 
jaar en 1 dag zitting gehad in de werkgroep. En wie Ton kent weet dat we 
aan hem een goede gehad hebben. Accuraat, netjes, beleefd, vriendelijk 
en wat staat Ton nog meer op het lijf geschreven.  
Docenten en cursisten die met Ton als coördinator van diverse activiteiten 
te maken kregen, konden hem in dat hele decennium haast niet op een 
foutje betrappen. En daar zijn we hem erkentelijk voor. Dus loftuitingen 
en dankzegging van voorzitter Ineke en ook van voorzitter Stien.  
Als een sterke kracht binnen de gelederen stopt is het moeilijk om iemand 
te vinden die in die voetsporen kan treden. En laten we die TOCH gevon-
den hebben! En wel in de persoon van Annette de Jong. We wensen Ton, 
samen met zijn Joke, een heel lang en gezond leven toe. En voor Annette: 
Heel veel succes en vooral veel plezier met je werk bij Educatie.  
Maar daarmee zat de taak van voorzitter Ineke Janssen er nog niet op. De 
agenda van Educatie kende nog een mutatie. Ineke gaat na een heeeeeel 
lange staat van dienst het AB verlaten. En met dat vertrek maakt zij plaats 
voor iemand anders in het AB en daarmee dus ook plaats voor een nieuwe 
voorzitter binnen de werkgroep. En 
ook die was al gauw gevonden. En 
wel in de persoon van Ton Jolij.  
Ton draait al een jaar mee als lid van 
de werkgroep. Bezoekers van de 
computerinstuif kennen hem al sinds 
die tijd. En Ton heeft inmiddels laten 
zien dat zijn KBO-hart op de juiste 
plaats zit. Creatief meedenkend en 
oplossingsgericht als hij is denken we 
in hem een mooie opvolger voor Ine-
ke als voorzitter Educatie en voor 
Ineke als AB lid gevonden te heb-
ben.(Dit laatste als de ledenvergade-
ring het hier mee eens is.) Laat ech-
ter duidelijk zijn: Ineke blijft actief als 
lid van de werkgroep Educatie.  
 

Stien Pothof, vz.  
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2e DAGTOCHT OP WOENSDAG 6 JUNI 2018 
Wegens overweldigende belangstelling.. 

wederom naar ’t Gooi en Yakult 

 
De in de vorige Mededelingen aangekondigde dagtocht heeft 
heel veel belangstelling. 
Helaas hebben we veel mensen teleur moeten stellen. 
Reden om deze dagtocht een keer te herhalen en wel op 
Woensdag 6 juni a.s. 
We hebben die dag hetzelfde programma als de reeds bekende dag-
tocht. We vertrekken om 08.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Tref-
fer. 
 
Wilt u, ook als u zich reeds had opgegeven voor de tocht, weer op-
nieuw het onderstaande aanmeldingsformulier invullen. 
 
AANMELDINGSFORMULIER DAGTOCHT 6 JUNI 2018 
 
Naam  _______________________________________  

Adres ________________________________________  

Tel.nummer ___________________________________  

Aantal personen _______________________________  

Gebruikt u een dieet? zo ja, welk> 

Neemt u een rollator mee? Ja/nee 
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VAN DE FIETSCOMMISSIE 
 
Zo langzamerhand verdwijnt de winter, de 
temperatuur stijgt, en dan wordt het tijd 
om weer aan fietsen te denken. De fiets-
commissie is al sinds januari bezig om een 
routeschema voor het aanstaande fiets-
seizoen te maken en aantrekkelijke wegen 

en paden te zoeken die voor iedereen goed te fietsen zijn. 
 
De routes blijven zoals ze waren,dus op dinsdag 25 km en zondags 
50 km. De eerste 25 km route doen we het een beetje kalm aan 
zodat iedereen er aan kan wennen en de winterstramme spieren 
opgewarmd worden. Halverwege stoppen we bij een picknickplaats 
voor een korte pauze. Omdat het in april 's morgens nog wat koud 
kan zijn, gaan we 's middags fietsen. Op DINSDAG 3 APRIL begin-
nen we om 14.00 uur met de eerste tocht van 25 km. Natuurlijk 
vertrekken we bij ‘DE TREFFER’ Vanaf mei t/m september vertrek-
ken we op dinsdag om 09.30 uur. In oktober gaan we weer 's mid-
dags fietsen; Hier is dus niets aan veranderd. 
 
In mei beginnen we ook met de 50 km fietstochten op zondag, de 
eerste rit is op ZONDAG 6 MEI, we vertrekken om 10.00 uur bij ‘DE 
TREFFER’. Bij deze tochten houden we na ongeveer 12,5 km een 
rustpauze bij een picknickplaats. De middagpauze is halverwege bij 
een Horecagelegenheid. Na de middagpauze stoppen we nog een-
maal op weg naar huis. Hier is dus ook niets aan veranderd. Een en 
ander kunt u elke week nalezen in de Elna. Laatste bladzijde, bij  
KBO ACTIEF. 
 
Door ziekte en andere omstandigheden bestaat de fietscommissie 
nu nog maar uit 6 personen, dat zijn te weinig personen om alles in 
goede banen te leiden. Vandaar onze dringende oproep aan u: 
MELD U AAN BIJ DE FIETSCOMMISSIE (Laurens Wopereis, tel.0544-
375640 of 06-24429520). We hebben minimaal 2 personen nodig 
om alles weer veilig te laten verlopen. Mocht het dit jaar niet lukken 
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om versterking te krijgen, dan zullen we volgend jaar het fiets-
schema aan moeten passen,we denken aan: 1x per 14 dagen op 
dinsdag fietsen en/of 1x per maand op zondag. We houden u op de 
hoogte!! De fietsvierdaagse blijft zoals het is: Start is altijd op de 1e 
dinsdag in augustus. Dit jaar is dat op dinsdag 7 augustus. We ho-
pen dat het weer een goed fietsseizoen wordt en rekenen op uw 
deelname. Dus doe mee: want “Fietsen is Gezond, Gezellig en 
Goedkoop”. 
 

De Fietscommissie 
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ZEVENDAAGSE REIS  
15 t/m 21 juli 2018 

 
Zoals u weet hebben we ook dit jaar weer een 7-daagse reis georgani-
seerd. 
Dit jaar gaan we richting Nord Saksen. We gaan naar Bad Düben. Bad 
Düben ligt aan de Dübener Heide, het grootste aaneengesloten na-
tuurpark van Duitsland. 
In Bad Düben hebben we in Hotel National kamers voor ons gezel-
schap gereserveerd. 
 
Het comfortabele hotel heeft een gunstige ligging in Bad Düben. 
We verblijven in dit hotel op basis van half-pension, d.w.z. logies, ont-
bijt en diner. Naast de prettige kamers heeft het hotel een heerlijk ter-
ras, sauna en solarium en een bowlingbaan. 
We zitten in een hele mooie omgeving met diverse plaatsen die het 
bezoeken zeker waard zijn. 
 
Daarom hebben we voor ons gezelschap al diverse mooie dagtochten 
georganiseerd en vastgelegd. 
We gaan bijv. een dag naar Leipzig, Wittenberg (de stad waar Luther 
zijn stellingen aan de deur van de Schlosskirche nagelde), Torgau en 
natuurlijk wordt ook Dresden bezocht. 
In alle plaatsen hebben wij een gids geregeld die ons alles vakkundig 
en deskundig kan laten zien. 
 
De prijs voor deze mooie reis bedraagt € 585,- p.p. Dit is inclusief alle 
excursies.  
Voor een 1-persoonskamer is de toeslag € 70,- p.p. 
 
Het is voor ons niet mogelijk voor deze reis voor u een reis- en/of an-
nuleringsverzekering af te sluiten, wij raden u wel aan om deze via uw 
bank of bij de ter plaatse bekende adressen af te sluiten. 
 
Heeft u zin om met ons deze mooie reis te maken? 
U kunt u via de aanmeldingsstrook op blz. 11 aanmelden. 
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AANMELDINGSFORMULIER  
 

15 t/m 21 juli 2018 
7-daagse reis naar Bad Düben, Nord Saksen, Duitsland 

 
Naam en voornaam………………………………………………. 

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………………………………………. 

Telefoonnummer voor noodgeval (thuisblijvers)……………………….. 
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VOOR ONZE ZIEKEN 
 

Er liepen de laatste tijd heel wat hoestende en proestende mensen 
door Lichtenvoorde. De griep had behoorlijk toegeslagen. Ook bij de 
KBO waren er groepen gehalveerd. Er was dan ook sprake van een 
heuse griepepidemie. Gelukkig zijn de meesten van ons na een paar 
weken weer op de been. 
Anders is dat bij mensen die ernstig ziek zijn. Sommigen zijn bedlege-
rig en moeten bij alles geholpen worden. Iedere keer moet men weer 
een stukje inleveren en dat is niet fijn. Deze mensen zijn vaak blij als 
er een keertje visite komt. Ze kunnen namelijk niet meer gaan en 
staan waar ze zelf willen. 
Deze mensen wil ik de komende tijd heel veel sterkte wensen. 
En ik realiseer me steeds vaker hoe belangrijk een goede gezondheid 
is. Niet voor niets is er het gezegde: ”Gezondheid is een groot goed.” 
En voor de grieppatiënten zou ik willen zeggen: “Het komt goed”. 

Ans Vonhof 

Geachte kaartvrienden, 
  
Even een herinnering. 
  
Zoals bij de eerste kaartmiddag (24 januari jl.) is 
aangegeven is de volgende kaartmiddag 
op woensdag 25 april a.s. 

  
Alle koppels die in januari jl. deelgenomen hebben worden op 
maandag 16 of dinsdag 17 april a.s. gebeld. 
  
Mocht iemand toch deel willen nemen (die niet gebeld is) dan op vrij-
dag 20 april a.s. tussen 11.00 en 12.00. uur bellen. Tel 373768. 
  
Begrijp wel van VOL is VOL. 
  
Bij ziekte ofwel verhindering, dan ZELF voor een vervanger zorgen. 
 GRAAG UITERLIJK AANWEZIG OP 25 APRIL A.S. OM 13.45 
UUR. 
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Afgelopen keer waren enkele leden aanwezig die graag wilden kaarten, 
maar zich niet gemeld hadden. 
Dit is wel vervelend, maar indien niet gemeld, dan is kaarten niet mo-
gelijk om reden dat er een roulatie systeem gehanteerd wordt. 
  
Welkom op woensdag 25 april a.s. en bij voorbaat al een prettige 
middag gewenst. 
  

Groeten Annie Eskes en Antoon Rooks 
 

OPROEP 
 
Gastheren- of dames gevraagd voor m.n. donderdag ochtend: 
 
Als u denkt ”Dat lijkt me nu echt wat”. Neem dan even contact op met 
mevrouw Ria Tenten-te Brake. Zij kan u er alles over vertellen. Haar 
tel. nummer is: 487917. Gewoon doen!! 
 
Darten in ‘De Treffer’..  Herhaalde behoeftepeiling 
 
Er heeft zich een klein aantal belangstellenden gemeld. Graag zouden 
we die groep nog iets groter zien. Dus daarom een tweede oproep. 
Aan u allen dus de vraag: “Wie voelt er iets voor om op maandagmid-
dag in de voetsporen van Barney of Mighty Mike te treden en te komen 
darten?” Vul het strookje in en lever het in in onze brievenbus: Raad-
huisstraat 18a of bel even op woensdagmorgen of spreek uw bood-
schap in (397073). 
 

 
Darten in ‘De Treffer’. (behoeftepeiling)  

Naam:  ………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………… 

Tel:......................... 

e-mail:......................................................   

Wil op termijn wel deelnemen aan darten op maandagmiddag. 
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VOOR ONZE JARIGEN 
 
Er zijn zo van die verjaardagen die je zijn lang zal ze leven niet meer 
vergeet. Daar moest ik laatst weer aan denken toen ik een boek las 
over de Kennedy’s. Het was de avond van mijn 10e verjaardag op 22 
november 1963. We hadden net allemaal een glaasje limonade met 
een roze koek gekregen. En mijn moeder zette de spelletjesdoos op ta-
fel. We zouden gaan Mens erger je nieten. Op de achtergrond was de 
radio zachtjes aan. Televisie hadden we toen nog niet. We waren net 
begonnen toen om ongeveer half acht de muziek werd onderbroken 
door een extra nieuwsuitzending. Het bleek dat president Kennedy 
vermoord was. Je kunt je begrijpen dat het spelen in 1 keer over was 
en we de hele avond aan de radio gekluisterd hebben gezeten. Een 
avond om nooit meer te vergeten. 
Wellicht zult u ook in uw leven zoiets een keer hebben meegemaakt. 
Voor nu wil ik, iedereen die de komende tijd jarig is .een hele prettige 
verjaardag wensen samen met familie, vrienden en kennissen. 
 

Ans Vonhof 
 

KBO-PCOB verenigingsnieuws direct thuis ontvangen? 
 
In het maandelijkse magazine staan veel interessante artikelen. Maar 
er is nog meer nieuws te vergaren. Dat kan via de KBO-PCOB nieuws-
brieven.  
 
Leden met belangstelling voor de inhoud van de KBO-PCOB nieuws-
brieven gaan naar: 
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
 

http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven


 15 

 ATTENTIE….Nieuws van Duthler by Berden 
 
Om verwarring en onverkwikkelijke situaties aan de kassa te voor-
komen: De korting van 10% die u op vertoon van uw KBO pasje 
krijgt bij Duthler is alleen van toepassing op niet afgeprijsde pro-
ducten. Op producten die door het bedrijf afgeprijsd zijn, ontvangt 
u dus GEEN extra KBO korting.  
 
Ook is het niet de bedoeling dat u uw pas meegeeft aan 
(klein)kinderen om hen te laten profiteren. De korting is uitsluitend 
bedoeld voor de pashouder. In de loop van de KBO kortingsactie 
hebben zich meermalen vervelende situaties aan de Duthlerkassa 
voorgedaan. Dat kan echt niet de bedoeling zijn. Het zou jammer 
zijn dat door oneigenlijk gebruik een einde komt aan het genereuze 
gebaar dat Berden jegens de leden van KBO Oost Gelre maakt. Wij 
vertrouwen op uw medewerking.  
 

Stien Pothof, vz 

Frans ‘in ’t plat’.. 
 
Ze blieft familie van ons. 
 
’t Hele jaor deur he’j de mezen um ’t huus hen vlegen en sjezen. t 
Bunt onze buren en zo zal’t altied wal blieven duren. I’j hebt de 
pimpelmees, de koolmees. De pleskesmees en ok de staartmees. 
Um’t huus veult ze zich thuus. 
’t Bunt toch onze vrienden in völle soorten. Ze zit vake op de voor-
planke en olde poorten. Pimpels vleegt slechts kleine stukken, a’j ze 
wilt zeen zal ow dat zeker lukken. Pimpel en koolmees zit hoofdza-
kelijk bi’j mien in de spreuk, in de winter kriegt ze zwarvers op be-
zeuk. De mezen met hun zachte dons, blieft altied familie van ons. 

 
Frans Weeber 
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BETTING Bredevoort: is helaas met de kortingsactie per 01-
01-2018 GESTOPT. 
 
KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO Oost Gelre 
DUTHLER MODE: 
U ontvangt 10% korting op niet afgeprijsde artikelen op vertoon van 
de op uw naam gestelde KBO ledenpas.  
 
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Broekboomstraat  
 
Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 maal per 
maand, verantwoord sporten onder leiding van een fysiotherapeut. Dat 
komt globaal neer op € 7,50 per les.  
Maximaal 5 personen in de groep. Een therapeut om u te bege-leiden. 
Het betreft hier cardio, grondoefeningen, fietsen en meer. Neem con-
tact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fysiotherapie Lich-
tenvoorde. Tel: 0544-372727 of per e-mail: 
richard@fysiolichtenvoorde.nl  
 
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de Es-
straat waar u onder deskundige leiding een individueel programma 
kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting, (tel. 375555). 
 
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsse-
veldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje 
mee.) 
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OP VERHAAL KOMEN 
V A R I A  2 0 1 8.  Na carnaval. 

 
Je zou denken, misschien heet weer na dit hete feest. 
Je vergist je allermeest. 
Siberische kou komt eraan. 
De muts op en de handschoenen aan. 
 
De verwarming een paar graden hoger i.p.v. lager 
Je kunt beter een pondje meer wegen dan iel te zijn en mager. 
Oh wat een bittere kou. 
Je ziet gewoon blauw. 
 
Terwijl de  krokusjes her en der al mooi de parken sieren, 
kun je nog steeds geen voorjaar vieren. 
Voor de schaatsliefhebbers is dit feest. 
Jong en oud zwieren over het ijs, ze vermaken zich allermeest. 
 
De lammetjes zijn al geboren, maar kunnen nog niet dartelen in de 
wei. 
Moeten nog binnen blijven zij aan zij. 
Ze moeten elkaar  blijven opwarmen. 
In menselijke termen te spreken, elkaar omarmen. 
 
De Olympische Winterspelen zijn al weer verleden tijd. 
Wat was dat een mooie tijd. 
Waar een klein landje groot in kan zijn. 
Op de vijfde plaats geëindigd, dat is toch iets wat niet mogelijk 
bleek te zijn. 
 
En toch kwamen ze met 20 medailles thuis. 
Je zat gekluisterd voor de buis. 
Acht gouden, zes zilveren en zes bronzen. 
Dat zal ons nog jaren door het hoofd gonzen. 
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En nu maar hopen dat we na de spelen de wilgenkatjes zien bloeien 
en de koeien weer in de wei horen loeien. 
Vele vogels horen fluiten 
en weer zonder jas en sjaal naar buiten. 
 
Het is al leuk hierover te fantaseren, dat voelt al warm. 
Het tintelt door been en arm. 
Even de voorjaarszon voelen , voelt zo goed. 
Niet te geloven wat dat met ons mensen doet. 
 
Nu maar geduldig afwachten wat de Goden ons bieden 
en er verder gaat geschieden. 
Kijken of Pasen warmer is dan Kerstmis. 
We zullen het zien da's gewis. 

Diny Geerdink-Mokkink 
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COLOFON 

KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM  Lichtenvoorde 
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com  
Website: www.kbolichtenvoorde.nl 
NL27 RABO 0386 106 517 KBO Lichtenvoorde 
Incassant ID: NL 97ZZZ401023660000 
KvK: 40102366 
Telefoon secretariaat: 0544-397073  
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Contributie per lid per kalenderjaar: € 25,00 
 
Bestuur en ondersteuning: 
Stien Pothof-Oolthuis         voorzitter, tel. 371379 
 
Jan Wolterink      secretaris, tel. 06-54272541 
 
Hans Halink              penningmeester, tel. 374744 

tussen 17.00-19.00 uur 
  
Ineke Janssen-Bijkerk        coördinator Educatie, 

tel. 397154 b.g.g. 373592 
 

Marja Koenders-Harmsen  coördinator Culturele Activiteiten, 
         tel. 374511 
 
Joke Brüning-Helmig          coördinator Welzijn, tel. 373485 
 
Marjolein Rosendaal-Boenders ondersteuning, tel. 373851 
 
Evy Veuger-van der Kamp   reizen, tel. 371589 
Marietje te Brake-Geerdinck   reizen, tel. 372117 
Thea Elferink-ten Have     reizen, tel. 373878 
 
Vrijwillige Ouderenadviseurs:  Joke Brüning-Helmig, coördinator 

tel. 373485 
Vrijwillige Belasting/adviesservice: Henk van Beek, coördinator  

tel. 370255 
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Ledenadministratie:      Joke Wolterink, tel. 397073 
(via secretariaat KBO) 

 
Redactie KBO Mededelingen:    Ans 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 ont-
vangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 373768. 
 
Kopij: Uiterlijk op donderdag 5 april 2018 inleveren van onderte-
kende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 5, mei 2018. Per e-mail: 
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.  
 

 

mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com

