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AGENDA 
Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.  
Zondag: 50 km. Fietsen 1e en 3e zondag in mei t/m sept. 10.00 uur. 
 

Do. 30 /08  13.30u Fietsexcursie hopkwekerij, Zieuwent  
Di. 11/09 Kermis bij Hogenkamp m.m.v. ‘de Schaopenscheerders’ 
Woe. 26/09 14.00u Veiligheid voor Senioren, Senioren Belang Oost Gelre 
Woe. 3/10  Themamiddag Senioren Belang: Hoe krijg ik de juiste zorg op het 

juiste moment op de juiste plek?  
Woe. 24/10 Kaarten in Lievelde 
Woe. 31/10 14.00 uur: Bingo!!   
Woe. 07/11 14.00 uur: Kruisjassen 
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VAN DE REDACTIE 
 
Wat een puffen deze zomer. Heet, heet, heet.  
Heel Nederland heeft vakantie en wat is er nu fijner dan mooi 
weer. Heerlijk naar het strand: zon, zee en water. 
Er zijn mensen die het heerlijk vinden. Maar er zijn er ook die het 
verschrikkelijk vinden. Het slapen lukt niet zo goed door de hitte. 
Daardoor ben je overdag wat trager.  
Als ik rondfiets, heb ik het idee dat ik in Zuid Frankrijk of Spanje 
zit. Alles is dor en er waait een warme wind om je heen. Je moet 
gewoon jouw leven aanpassen aan de hitte en ’s middags een 
siësta houden. 
Ook deze artikeltjes heb ik in een langzamer tempo gemaakt. 
Het ontbreekt me even aan inspiratie. Ook mijn hoofd heeft va-
kantie. Maar ik zie dat er onderhand toch wel wat op papier 
komt. Ik wens u dan ook weer veel leesplezier met onze Mede-
delingen. Er staat weer genoeg informatie in. 
 

Ans Vonhof 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste leden…  
 
Met trots presenteren wij, naast dit maandelijkse informatieblad, 
weer onze activiteitengids 2018-2019. En denk nu niet..”Oh dat 
is allemaal niks voor mij!” Echt er staan weer nieuwe dingen in 
die vast voor u erg leuk zijn. Wat denkt u van een avondcursus 
omgaan met de tablet/iPad? Al eens gezentangeld? Is uw ver-
keerskennis nog up to date? Of komt u ook gezellig mee werken 
aan een mooi keramiek werkstuk? Of wat dacht u van een och-
tendje snoeicursus? Het kan allemaal bij uw Krachtige Belangen 
Organisatie. Ik zou zeggen neem er vanavond eens de tijd voor 
en maak keuze uit ons grote aanbod. En u weet.. elke dag is er 
wat te doen bij ons. Is het niet binnen dan wel buiten. Voor elk 
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wat wils. U hoeft zich echt niet te vervelen. Loop binnen tijdens 
de inloopcafés, op dinsdag en donderdag, leer wat ‘spielerei’ op 
de iPad of laptop, de mensen in ruimte 2 helpen u graag. Dins-
dag of zondag op de fiets, donderdags met de ‘benenwagen’, 
maandag, dinsdag of woensdag op het jeu de boulesveld. …echt 
u bent overal welkom. En wat te denken van de filmagenda die u 
in dit blad aantreft; Gezellig op de laatste vrijdag van de maand 
naar ‘De Trefferbios’. Mooie film, praatje in de pauze en een 
drankje na afloop. Hoe mooi kan uw winterweekend beginnen!  
En bent u nog uit op een voordeeltje? Kijk dan eens naar de le-
denwerfactie. Deze gaat per 1 september weer van start. Maar 
let op..14 december is ECHT de sluitingsdatum. Ik wens u na-
mens alle leden van de werkgroepen die dit mooie programma 
voor u hebben samengesteld en het bestuur een heel goed 
nieuw seizoen toe.  
 

Stien Pothof-Oolthuis, Voorzitter 
 
Fietsexcursie naar hopkweke-

rij op 30 augustus 
 
Inmiddels is Hogenelst hopteelt 
via uitzendingen op TV, radio en 
persberichten al behoorlijk be-
kend bij velen in onze regio. Maar 
er daadwerkelijk een bezoek ge-
bracht.. dat hebben er nog niet 
zoveel. Maar daar brengt uw KBO 
verandering in. Op donderdag 
30 aug. om 13.30 uur vertrek-
ken wij per fiets richting de Wil-
gendijk in Zieuwent om een be-
zoek te brengen aan het bedrijf 
van Reinier en Riet Hogenelst-
Kolkman. Wij verzamelen ons bij 
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‘De Treffer’ en fietsen via een mooie route (hulde aan de fiets-
commissie!) naar Zieuwent. Op de Wilgendijk aangekomen zal 
uitleg gegeven worden over het ontstaan van het idee om hop te 
gaan kweken en over alles wat daarbij komt kijken. Tegen eind 
augustus is de hop nagenoeg oogstrijp en dus op zijn mooist. 
Het belooft een interessante namiddag te worden die kosteloos 
is. Wij raden u aan om zelf voor een appeltje of drankje voor on-
derweg te zorgen. Reinier en Riet hebben een overkapping waar 
even heerlijk gerelaxt kan worden na de informatie. We ver-
wachten rond 16.30 uur weer in Lichtenvoorde terug te zijn. We 
laten ons verrassen door de opkomst. Opgave vooraf is niet no-
dig.     
 

Wandelnieuws: 
 
Er wordt weer gewandeld v.a. 20 sept.  De kilome-
tervreters mogen in week 38 weer aangetrokken 
worden.  
Kijk ook eens op de website:  
https://wandelclubkbo.wordpress.com/ 
 

Verslag 5daagse reis naar Luyksgestel 
21 t/m 25 mei 2018 

 
Met een enthousiast en plezierig gezelschap zijn we met prachtig 
weer uit Lichtenvoorde vertrokken. Stien Pothof kwam nog even 
de bus in om ons een gezellige vakantie toe te wensen. Hotel de 
Postelhoef, waar we verblijven is een prachtig hotel gelegen te-
gen de bosrand, omringd door prachtige bossen, vennen en hei-
develden. De grens met België ligt op twee kilometer loopaf-
stand, vandaar dat er veel excursiemogelijkheden zijn in het Bel-
gische. 
Op de terrassen in de schitterende tuin is het heerlijk vertoeven. 
Er is een verwarmd buitenbad en een jeu-de-boulesbaan aanwe-
zig. Voor ieder wat wils. Bij aankomst op 21 mei werden we ont-

https://wandelclubkbo.wordpress.com/
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vangen met een heerlijke lunch, daarna koffers uitpakken en lek-
ker opfrissen. Om 15 uur naar een korte film over de Postelhoef 
en omgeving gekeken. Na het voortreffelijke diner hebben we 
genoten van een muzikale avond met liedjes op aanvraag ,die 
met volle overgave door de zangeres ten gehore werden ge-
bracht. Ouderwets gezellig. Toen was het tijd om lekker te gaan 
slapen in de goede bedden met heerlijke kussens. 
 
Dinsdag 22 mei 
Een smokkelrit per touringcar. Spannende verhalen werden ver-
teld door onze chauffeur. Hij komt uit deze streek, vandaar dat 
hij veel wist en het ook nog mooi en spannend kon vertellen. We 
kwamen alles te weten over de toen heersende praktijken zowel  
in Nederland als in België. Misschien te mooi soms? Na de lunch 
stond er een bezoek aan de Abdij van Postel op het programma. 
Een imposante abdij die al in de 12e eeuw opgericht werd door 
de Norbertijnen. Ze doen aan bosbouw, landbouw en veeteelt. 
Om in hun eigen onderhoud te voorzien brouwen ze bier en ma-
ken ze kaas. Een ware ambachtelijke industrie. We hadden jam-
mer genoeg te weinig tijd om dit alles te bekijken. Na het diner 
hebben we genoten van een erg kundige valkenier. Met haar ve-
le roofvogels gaf ze een adembenemende show weg. Velen van 
ons hebben gelopen met een roofvogel op de hand. Dit hadden 
we echt niet willen missen.  
 
Woensdag 23 mei 
Bezoek aan Bakkerijmuseum de Grenswachter 
in Luyksgestel. We hebben het opstoken van de 
houtoven uit 1850 gevolgd. Daarna mocht ieder 
een broodje vormen naar eigen inzicht. Hierna 
hebben we de molen bekeken. Na de bezichti-
ging van de molen was ook ons eigen baksel 
klaar en konden we het lekker opeten. Na de 
lunch hebben we de Turnhoutroute gereden. 
Turnhout bestond in 1356 uit meerdere dorpen, het land van 
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Turnhout genoemd. De bezichtiging van de Sint Pieterskerk is 
fenominaal. Het hoogaltaar en de gebrandschilderde glas in lood-
ramen trekken ruimschoots de aandacht en niet te vergeten het 
prachtige preekgestoelte, voorstellend de wonderbaarlijke vis-
vangst, kunstig gebeeldhouwd in 1862 door Walter Peeters. 
Hoe oud de oudste kerk van Turnhout is blijft een mysterie en de 
kerk heeft de beeldenstorm doorstaan. Het begijnhof stamt uit 
de dertiende eeuw. Een unieke oase van rust midden in de stad. 
Samen met twaalf andere Vlaamse begijnhoven staat het sinds 
1998 op de lijst van het Cultureel Werelderfgoed van de UNES-
CO. De authentieke huizen, de barokke kerk en de groene om-
geving zijn niet uit ons geheugen weg te wissen. 
Het wordt bijna te lang om alles op te noemen. Daarom neem ik 
de vrijheid om nu over Turnhout te stoppen. 
 
Donderdag 24 mei 
Per touringcar een rondrit Teutenroute, een grensoverschrij-
dende ontdekkingstocht naar de oude teutencultuur in de Ne-
derlandse en Belgische Kempen. Dit handelaarsgilde heeft zijn 
oorsprong in de zeventiense eeuw. De komst van industrie en 
massaproductie luidde rond 1840 de neergang van de teuterij in 
om uiteindelijk in de twintigste eeuw geheel te verdwijnen. 
‘s Middags een bezoek aan de Hortensiakwekerij Irana te Strij-
beek gebracht. 
Dit perceel werd in 1978 overgenomen. Eerst teelden ze sla en 
tomaten. Toen dat niet genoeg opbracht gingen ze over op pa-
prika’s. Ook dat was een sof. Uiteindelijk gingen ze verder met 
de helft van de grond, om er hortentia’s te kweken. Dat was in 
2008. Duizenden snijhortentia’s in 25 verschillende soorten en 
vele kleuren, een bloemenwinkel, workshops geven, excursies en 
andere activiteiten, wat hen een goede opbrengst gaf, was dit 
uiteindelijk een goede keus. Met een alles overtreffende bevlo-
genheid werd ons van alles verteld en uitgelegd. Niet te geloven 
dat ze dat kon met alleen maar huishoudschool. 
Met zoveel flair en natuurlijke intelligentie dus. 
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Bij het hotel aangekomen wachtte ons een afscheidsdiner en 
daarna muziek. 
Een jongeman, afgestudeerd als 24-jarige van de universiteit. 
Zijn beroepskeuze vond hij niet geslaagd. Nu als 30-jarige een 
bevlogen zanger. Wat kon hij dat goed zeg. Niet alleen het zin-
gen, maar ook al die bewegingen erbij. We hebben allemaal ge-
noten. 
 
Vrijdag 25 mei 
Onze vertrekdag. Na een lekker ontbijtje op weg naar het Klok 
en Peel museum in Asten. 
In 2012 opende Koningin Beatrix het vernieuwde museum. De 
binding van het museum met de gemeente Asten is niet toeval-
lig. Asten is al heel lang het centrum van de klokkenindustrie in 
Nederland en Vlaanderen. Sinds 1820 is het in Asten gevestigd. 
Er is ooit een klokkenroof geweest. De Duitsers hadden het 
brons nodig voor kanonnen in de tweede wereldoorlog. 
De klokken van Asten klinken zelfs in de Notre Dame in Parijs. 
Onvoorstelbaar zijn de mooie verschillende tonen der klokken. 
Om hier een voorstelling van te krijgen moet je er zelf zijn ge-
weest. 
In de afdeling Peel van het museum kun je een echt mammoet-
skelet bekijken, een levensechte oeros en mastodont en beleef je 
de tijd waarin de Peel nog aan zee lag. 
Een schitterende reis hebben we mogen meemaken. Heel veel 
gezien en genoten met z’n allen. Met dank aan de goede chauf-
feur, Eefje, Marietje en Thea konden we genieten van onze af-
sluiting; het diner bij Pillen het Zwaantje. 
Ik bedank ook alle medereizigers. Mede dank zij jullie was het 
weer perfect. 
Tot een volgende reis. 
 

Diny Geerdink-Mokkink 
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REISJE NAAR DE EIFFELTOREN IN PARIJS 
 
D’r was ne aanbieding van ’n dag reisjen noar 
Parijs met beklimming van de Eiffeltoren. 
Jan van de banke kreeg ’n idee. 
Ut leek um wal wat doar hen te goan met z’n 
twee. 
 

Hee zei: t’Is redelijk vlak bij de deure. 
’t Zal neet vaak meer gebeuren, 
Datte w’ij later in ons leaven 
Zoiets moois nog kunt beleaven. 
Vlot de busse bespreak’n 
Zo vrog mogelijk in de wekke. 
De buren,Willemien en Bernard, Grada en Willem hadden ok wal 
zin. 
Dee konden d’r ok nog net bi’j in. 
 
To begon ziene vrouwe Annie tegen te spradden. 
Wat denk iej wal neet, of wi’j ut geld d’r wal veur hadden. 
Dree euro veur een flesken drinken en dan heej nog nens gin 
breudjen met schinken. 
Ik goa wal mee zeej ze, moar dan nemme wi’j alles met veur ons 
twee. 
Ze begon op te sommen, wat ur allemoale mos kommen. 
Krintenbroad en gekokte eieren, veur ’n dorst wat drinken. 
En dan botterhammen met gedreugde schinken. 
Ok sinasappels en aspirine veur piene an de kop. 
En neet te vergetten een zeksken met drop. 
Peppermunt en eierkooken 
Zol ze zelf bi’j mekare zeuken. 
 
Jan , zei: Iej mot ut zelf moar wetten. 
Ik wil doargunds lekker etten. 
Iej zit doar met ut grei te holl’n. 
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En at ze dan ens argens dee Eiffeltoren op woll’n. 
Iej hooft mie neet te vroagen, 
Of ik oewe tassen zal dragen. 
Annie was neet te overtuugen. 
Zee wol veur Jan euren kop neet bugen. 
Ze nam eieren met noar Paries  too. 
Krintenbrood en naegelholt en zo. 
Ok nog stekkebèzen in de tasse, 
Jan leet heur op alles passen. 
 
Ze lepen bij de Eiffeltoren met z’n zessen. 
Hadden genog te zeen en velle te kletsen. 
Annie kreeg piene an d’r arm en kreeg ut hartstikke warm. 
Keer op keer mos ze de tasse verpakken. 
Ze leet de tasse steeds meer zakken. 
De Eiffeltoren word’n beklommen, 
Annie kon neet boaven kommen. 
Onderweg kreeg ze een douwtje van een elegant Frans vrouwtje. 
Zee wankelen op heure hoge hakken. 
Annie kon nog net heur arm nog pakken. 
 
Moar ut ongeluk was geboren. 
Annie d’r tasse was verloren. 
Ze leet um los en langs de treden 
ging het rommeldebom naar beneden. 
Raken onderweg de een en de ander 
en lag beneden helemoale uut mekander. 
 
Krintenbrood en harde eieren. 
Peppermunt en zoete aardbeien. 
’t kokertje met de aspirine, 
Eierkooken en appelsienen. 
Waren echt, t’is niet gelogen. 
Overal in ’t rond gevlogen. 
D’r was niks meer over van d’r etten. 



 10 

Jan zei, laten we het maar vergetten, 
die tasse was toch al een ouwe. 
En iej hoeft noa neet meer te sjouwen. 
Zo kan iej velle makkelijker lopen. 
En etten kun iej hier ook kopen. 
 
Vooruit we goat noa genieten. 
Ze aten kroketten en vette frieten. 
Een lekkere flesse Franse wien. 
Dat ging d’r vooral bi’j Jan good in, dat koj wal zien. 
 
Annie was ’n betje stille, ze zat te denken. 
Had ik Jan zie zin moar gegeven 
dan was miene tasse thuus ebleeven. 
Noa is het alleen moar zuur. 
Wal mooi, moar ut was no wal dubbel zo duur. 
 

Annie Domhof 
 

Reisverslag 7 daagse reis 
15 t/m 21 juli 2018 

  
Zondag 15 juli 
Onder een stralende zon, op tijd vertrokken voor een hopelijk 
mooie reis. 
Onderweg wat files, maar Erik onze chauffeur loodste de bus 
prima door het drukke verkeer. 
Na diverse stops kwamen we bij Rasstatte Helmstedt-Mariënborn 
aan voor de lunchpauze. 
Dit was vroeger de grensovergang van West en Oost Duitsland. 
Hier bevind zich ook de “Gedenkstatte Oost-West”. Sommigen 
van de groep hebben deze ook bezocht. Huiveringwekkend, dat 
zoiets ooit heeft kunnen bestaan. 
Daarna weer verder naar Bad Düben voor ons hotel. 
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Daar werden we hartelijk ontvangen door de eigenaar die ons 
verwelkomde op jawel Nederlandse klompen. 
Na het eten was er even gesteggel over het toetje, maar we 
hebben het toch gekregen. 
  
Maandag 16 juli 
Na het ontbijt werden we opgewacht door een gids die gekleed 
was als “Ambtsman” schitterend zoals deze man erbij liep in deze 
traditionele kleding, voor een wandeling door het stadje. 
Vertelde heel veel over de 1000 jarige geschiedenis en de hoogte 
en diepte punten van het dorp. Na het bezoek van het kasteel en 
de drijvende watermolen kregen we allemaal een flesje “Mühlen-
tropfen”. 
Na de lunch een rondrit met dezelfde gids, die ons weer veel ver-
telde over de omgeving. 
We hebben in Tornau een beeldentuin bezocht met houten 
sculpturen gemaakt met behulp van kettingzagen. Hier worden 
ook eind juli de Europese kampioenschappen kettingzagen ge-
houden. De boomstammen hiervoor lagen al klaar. 
Verder naar Bad Smiedenberg een mooi dorp waar in het park 
een “Kneip anlage” was. 
Een paar konden het toch niet laten om met blote voeten door 
een bad te lopen. 
Ook nog de Goitsze See bezocht voor een ijssorbet, helaas geen 
ijs. 16.00 uur terug in het hotel. 
 
Dinsdag 17 juli 
Nog steeds mooi zonnig weer. 
Om 9.00 uur vertrokken naar Leipzig. 
Daar stapte een Nederlands sprekende gids in, die ons uitgebreid 
informeerde over de stad. 
Vrije tijd voor de lunch. 
Hierna met dezelfde gids een stadswandeling gemaakt, 
waar weer veel werd verteld. 
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Daarna werden we vrijgelaten, en op eigen gelegenheid verder 
de stad bekeken. 16.30 weer terug. 
  
Woensdag 18 juli 
Helaas hebben we vanmorgen afscheid moeten nemen van 
Gert en Marietje Mellink die gaan door ziekte van Marietje naar 
huis. 
Om 9.00 uur met de bus naar Lutherstadt Wittenberg weer met 
een gids. Er werd door hem veel verteld vooral over de Refor-
matie en Martin Luther. 
De Schlosskirche bezocht waar Luther zijn 95 stellingen aan de 
deur spijkerde, alleen deze deuren waren van staal, de originele 
houten deuren zijn in de loop van de tijd verdwenen. 
Na een vrije tijd voor de lunch, met de bus verder naar Torgau. 
Daar hebben we het monument bezocht, waar aan het eind van 
de oorlog de Russische en Amerikaanse soldaten op de resten 
van een brug over de Elbe elkaar de hand schudde. 
Na een moeizame klim is er ook nog een bezoek gebracht aan 
Schloss Hartenfels. 
Op de terugweg kregen wij als een donderslag bij heldere hemel 
het bericht dat Marietje overleden was.  
Toen werd het even heel stil in de bus. 
 
Donderdag 19 juli 
Vandaag vroeg op want om 8.00 uur vertrokken naar Dresden. 
Nog steeds schitterend weer maar de airco werkte perfect. 
Onderweg wat files maar daar wist Erik wel raad mee, dus waren 
we mooi op tijd voor de gids die ons opwachtte. 
Een mooie rondrit gemaakt, waar weer veel werd verteld over de 
vernietiging van de stad in de oorlog, en over het jarenlange 
herstel en wederopbouw. 
Daarna werd er in twee groepen ieder met een gids een stads-
wandeling gemaakt. Uiteraard werd de Frauenkirche bezocht en 
op eigen gelegenheid verder de stad bekeken. 
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De mogelijkheid om een boottocht te maken was er niet, van-
wege de droogte konden de schepen niet varen. 
  
Vrijdag 20 juli 
Vandaag een kort ritje, we gaan naar de barokstad Oranien-
baum. De stad heeft een Nederlandse achtergrond en ook het 
bijbehorende park. Het stadje kwam in 1660 in het bezit van 
Henriëtte Catharina van Oranje. 
Waar zij een zomerslot heeft laten bouwen, dat wij ook bezocht 
hebben. Ook sommige huizen hier herinneren aan de Neder-
landse geschiedenis. 
Na de lunch, weer vertrokken naar het romantische Wörlitzer 
park met bijbehorend Schloss. Dit was een hele verademing, lek-
ker rustig na de drukte van de steden. 
Sommigen lieten zich verleiden tot het maken van een gondel-
tocht op de immense vijver van het slot. 
Toen weer terug naar het hotel. 
  
Zaterdag 21 juli 
Alweer de laatste dag. Na een vroeg ontbijt om 7.45 uur de kof-
fers in de bus voor vertrek 8.00 uur. 
Via de autobahn richting Nederland, waar we na diverse stops en 
een stuk binnendoor vanwege files die Erik mooi wist te omzeilen 
op een mooie tijd arriveerde bij het Zwaantje om traditie ge-
trouw te genieten van het afscheidsdiner. 
Van te voren werd onze chauffeur Erik in het zonnetje gezet voor 
zijn prima omgang met de groep en z’n geweldige manier van 
rijden met toch wel zo’n grote bus. 
En ook de dames van de reisleiding werden niet vergeten. 
Al met al was het een geweldige reis, met helaas een zwarte 
rand. 

Gerard Oosterman 
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Voorlichting over veiligheid voor 
senioren  
 
Voor wie doet u de deur open? 
 
Dag mevrouw, een pakketje voor 

u!” klinkt aantrekkelijk en vertrouwd. Maar is het wel 
echt een pakketbezorger die voor de deur staat? Met al-
lerlei smoezen of ‘babbeltrucs’ weten oplichters en over-
vallers iedere keer weer hun slag te slaan. Ze bellen aan 
en stellen zich voor als pakketbezorger, thuiszorgmede-
werker, medewerker van uw ziektekostenverzekeraar, 
energiebedrijf of bank. 
 
Toneelvereniging Tof Volk speelt situaties na 
Hoe kun je nu voorkomen dat je in dit soort babbeltrucs trapt? 
Op 26 september en 3 oktober organiseren de politie Oost Gelre, 
de gemeente Oost Gelre, ProWonen en De Woonplaats daarover 
2 voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren. Toneelvereniging 
Tof Volk uit Vragender speelt een aantal herkenbare situaties 
‘aan de voordeur’ na. Praktijksituaties waarbij mensen soms de 
dupe worden van smoesjes van nep-pakketbezorgers, nep-thuis-
zorgmedewerkers, maar ook bij een pinautomaat. Daarbij krijgt u 
goede tips wat u in dit soort situaties moet doen.  
 

Wanneer? 
Er zijn 2 voorlichtingsbijeenkomsten: 
 

 Lichtenvoorde Groenlo 

Datum woensdag 26 september woensdag 3 oktober 

Tijd 14.30 – 16.30 uur  

(inloop 14.00 uur) 

14.30 – 16.30 uur  

(inloop 14.00 uur) 

Locatie De Treffer, Raadhuisstraat 18c De Mattelier, Mattelierstr.19 

Dag mevrouw, een pakketje voor u!” klinkt aantrekkelijk en vertrouwd. 

 Maar is het wel echt een pakketbezorger die voor de deur staat? 
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Voor wie? 
De workshop is bedoeld voor senioren in Oost Gelre. Natuurlijk 
mag u ook een zoon of dochter, buurvrouw, of iemand anders 
meenemen. Deelname is gratis.  
 
Komt u ook? Meld u dan even aan 
Geef daarbij aan met hoeveel personen u komt. Aanmelden kan: 

 telefonisch bij Ilse van de Kamp, ouderenadviseur gemeente 
Oost Gelre, tel.: (0544) 39 35 69; 

 door een mail te sturen naar: i.vdkamp@oostgelre.nl; 
 door het invullen van onderstaand strookje, en dit af te ge-

ven bij of op te sturen naar het gemeentehuis in Lichten-
voorde.  

 
Vragen 
Heeft u nog vragen over deze bijeenkomst? Neemt u dan contact 
op met Ilse van de Kamp, telefoon (0544) 39 35 69, e-mail: 
i.vandekamp@oostgelre.nl.  

 

 
Aanmelding bijeenkomst ‘veiligheid voor senioren 
 
Ja, ik kom naar de voorlichtingsbijeenkomst ‘Voor wie doet u de 
deur open?’ 
 

Datum/locatie:  woe. 26 september, De Treffer Lichtenvoorde 
     woe. 3 oktober De Mattelier Groenlo 
 
Aantal personen  ……….. (aantal) personen 
 
Afgeven aan of opsturen naar: Gemeente Oost Gelre 
    t.a.v. Ilse van de Kamp 
    Varsseveldseweg 2, 7131 BJ Lichtenvoorde 

mailto:i.vandekamp@oostgelre.nl
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S N O E I C U R S U S !!! 
 
Op zaterdag 6 oktober van 10.00-12.00 uur wordt er een snoei-
cursus gegeven! 
 
Locatie: “Tuincentrum VAN OOIJEN”, Europaweg 1a  
Cursusleider: ANDRIES VAN OOIJEN 
Kosten: € 5,00 per persoon 
Maximale deelname 15-20 personen. Dus haast u met opgeven!! 
 
Programma: 
 
1. Deelnemers worden om 10.00 uur 
ontvangen met koffie/thee. 
2. Eerst wordt er uitleg gegeven over 
het snoeien in het algemeen, waar ook 
het gebruik van diverse gereedschap-
pen aan bod komt. 
3. Vervolgens wordt op het tuincentrum 
en/of de boomkwekerij praktijkvoor-
beelden uitgelegd. 
4. Er is gelegenheid tijdens de cursus vragen te stellen over de 
eigen tuin van de deelnemers. 
 
 
Tel.: Annie Domhof 0544- 351782 of KBO 0544-397073 
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OP VERHAAL KOMEN 

 
Spelen met woorden 

 
Iemand kan vallen. 

Iemand kan invallen. 

Iemand kan uitvallen. 
Iemand kan opvallen. 

Iemand kan afvallen. 
Iemand kan bevallen. 

 
Bij iemand kan iemand ontvallen. 

Iemand kan een ander aanvallen. 

Iemand kan worden overvallen. 
Het oude huis is vervallen. 

Iemand zit te raaskallen. 
Ik hou van watervallen. 

 

Je kunt iemands leven vergallen. 
Je kunt plezier hebben met zijn allen. 

Cijfers zijn getallen. 
Je kunt spelen met ballen. 

Een dronken iemand zit te lallen. 
Valleien zijn dallen.(even een dichterlijke vrijheid). 

 

Je kunt iets verknallen. 
Vee staat in stallen. 

Gebruikte kleding vindt men in hallen. 
Hoertjes zitten op de wallen. 

Voor gipsfiguren gebruik je mallen. 

Op het strand vindt men soms kwallen. 
 

Van oud op nieuw hoor je het enorm hard knallen. 
Iets kan enorm tegenvallen. 

Een weg kun je versmallen. 

Een pion kan omvallen. 
Dit hoeven we ons niet laten welgevallen. 

Waar kan ik op terugvallen. 
Ik hoop dat het jullie zal bevallen. 

 
Diny Geerdink-Mokkink 
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Seniorenbelang Oost Gelre 
 

 

INFORMATIEMIDDAG 
indicatie zorg 
 

Seniorenbelang organiseert een informatiemiddag over het thema; 
Hoe kom ik aan een indicatie? 

 
Wanneer kan ik naar een verpleeghuis.  
Wat moet ik doen als ik thuiszorg wil. 
Hoe is de 24-uurszorg geregeld.  
Hoe werkt het bij het WMO loket? 
Wat zijn de onkosten en wie bepaalt hoeveel ik moet betalen? 
 

Datum: woensdag 3 oktober 2018 
Tijd: Van 14.00u tot ongeveer 16.15u 
Plaats: Bernard Vos Clubhuus in Lievelde (Bergstraat 5) 
 

Programma: 
 

14.00 uur:           Inloop met koffie of thee   
14.30 uur:           Welkom, overzicht middag: 
1. Presentatie gemeente Oost Gelre over het WMO loket. 
    Majda Letica 
2. Informatie over indicaties thuiszorg, 24 uurszorg, verpleeghuis.  
    Engelien Kolkman 
16.15 uur:           Sluiting 
 

 U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. 
 De toegang is gratis en de koffie en thee staan voor u klaar! 
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AAN ONZE ZIEKEN 
 
Heel veel ouderen onder ons hebben veel last van de hitte. Je 
zult maar hartklachten hebben of longproblemen. Ik geef het je 
te doen. 
Ook wordt ons aangeraden om het drinken toch vooral niet te 
vergeten. Nu is een koud pilsje met dit weer verrukkelijk maar 
ik denk niet dat ze dat bedoelen. Dus ik houd het maar gewoon 
bij water. 
Iedereen kent in zijn of haar omgeving wel mensen die onge-
neeslijk ziek zijn. Ik heb er in mijn nabijheid ook mee te ma-
ken. Iedere keer als ik op visite ben geweest weet ik bij het 
weggaan niet zo goed wat ik moet zeggen.” Van harte beter-
schap” of “ het beste” slaat nergens op want ze worden niet 
meer beter. 
Dus wens ik ze sterkte en kracht . 
Alle zieke mensen wil ik dan ook sterkte en kracht wensen voor 
de komende tijd. 
 

Ans Vonhof 
 

Avondcursus omgaan met tablet of iPad 
 
In de nabije toekomst zult u er meer over lezen maar wellicht al 
interessant om te weten voor u zelf of voor mensen in uw omge-
ving. De werkgroep educatie is erin geslaagd om onze docenten 
Ruud en Joke te bewegen om ook een tabletcursus in de avond-
uren te verzorgen. Hiermee gaat een wens van een aantal jonge 
senioren die nog in het arbeidsproces zitten, in vervulling. Dus 
zegt het voort, zegt het voort. Nadere info volgt via de activitei-
tengids, ELNA  en dit blad.  
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Kermis met ‘de Schaopenscheerders’ bij Hogenkamp 
 
Ook dit jaar treden de ‘Schaopenscheerders’ weer op voor alle 
55+ Lichtenvoordenaren die houden van een gezellig kermis-
sfeertje.  
De geschiedenis heeft het geleerd: Alle feestvierders van 2016 
en 2017 hebben enorm genoten van de ambiance, de kof-
fie/thee, de muziek, de hapjes, de lekkere snacks en de onder-
linge gezelligheid.  
In de volgende KBO-Mededelingen hoort en leest u er meer over 
maar wellicht fijn om nu al te weten om alvast wat met uw 
vrienden af te spreken.  
 
Datum:  Dinsdag 11 sept. 2018  
Entree:  € 6,00 ( incl. 1 koffie, 1 consumptie en bitterhapje.  
Zaal open: van 13.30 uur. (geen reservering vooraf)   
kaartverkoop v.a. dinsdag 21 aug. bij Hairlook Simone (Rente-
nierstraat),  Cafe Hogenkamp ( Aaltenseweg)  
Kaartverkoop in ‘De Treffer’ op di. 4, woe. 5 en do. 6 sept. 
van 09.30-11.30 uur.  
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ATTENTIE.. kruisjassen op inloopochtenden? 
 
Tijdens een inloopochtend kwam iemand vragen of er belang-
stelling zou kunnen zijn voor kruisjassen tijdens deze inloopoch-
tenden op dinsdag en/of donderdag van 9.30-11.30 uur. 
 
Heeft u interesse neem dan contact op met het secretariaat via 
een briefje in de brievenbus of per tel. 397073 of e-mail:  
lichtenvoordekbo@gmail.com  
 
Het gaat hier om onderlinge partijtjes kruisjassen zonder wed-
strijdelement. 
 

Jeu de boule HET gezonde en 
gezellige buitenspel 

 
Het is al weer bijna 4 jaar geleden 
dat burgemeester Bronsvoort onze 
jeu de boulesbanen heeft geopend. 
Sindsdien zijn er al heel wat mooie 

partijen gespeeld op de banen die er prachtig bij liggen. Veel 
mensen beleven plezier aan het spelletje met de metalen ballen. 
Een spel dat voor iedereen uitermate geschikt is om heerlijk in 
de buitenlucht op een gezellige manier in beweging te zijn. Ge-
zond, gezellig, dicht bij huis geen moeilijke spelregels, geen spe-
ciale sportkleding kortom een spel geschikt voor 4 tot 104 jaar! 
Nu zijn weer wat plaatsen vrij gekomen in de groepen die op 
maandag-,dinsdag- en woensdagmiddag spelen. Daarnaast zijn 
er op andere tijden mogelijkheden om met een nieuwe groep 
aan de slag te gaan. 
BELANGSTELLING voor Jeu de Boules? Meld u aan bij Theo 
Engelbarts tel. 374834 of Ed Jacobs tel. 373873 .  
 

mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com
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AAN ONZE JARIGEN 
 
Ik kan me voorstellen dat met deze extreme hitte uw verjaar-
dag extra duur wordt. De mensen drinken namelijk veel meer. 
Maar je kunt wel ’s avonds heerlijk buiten zitten en lang genie-
ten van de zomerse avond. Ik heb ook al verschillende verjaar-
dagen gehad met een barbecue er bij. Heel gezellig allemaal. 
Je loopt wat rond en praat dan met deze en gene. Ondertussen 
sta je bij de barbecue te braden en te bakken. En vergeet niet 
het opeten van hetgeen je klaargemaakt hebt. 
Ik wil alle jarigen,die jarig zijn geweest of de komende tijd nog 
jarig zijn, van harte feliciteren en ze allemaal een fijne dag 
toewensen. 
Geniet van uw verjaardag samen met uw familie en vrienden. 
 

Ans Vonhof 
 

Iedereen op stap met Careaz electrocar 
 
Kom d’r es uut met de Careaz electrocar. 
 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 
17.00 uur met de chauffeur. Tel: 06- 22154721   

 

Oh Help….!! 

Mijn computer, iPad, tablet of laptop doet niet wat ik wil!  
 

Geen nood en vooral geen paniek! Loop op woensdagmiddag of 
donderdagmorgen binnen bij Ineke, Ton, Jan, Walter en Arno in 
ruimte 2. Breng het kopzorg bezorgende apparaat mee. Ons ij-
zersterke computerteam weet vast wel een oplossing voor uw 
probleem. Of het nu gaat om het aanleren van een bepaald foef-
je of een programma onder de knie te krijgen of gaat het om 
technische storingen. Veelal kunnen zij u helpen of anders de 
juiste weg wijzen.  
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KBO FILMSEIZOEN 2018-2019 
 
Op laatste Vrijdag van de maand;  
Aanvang 14.00 uur in ‘De Treffer’. 
 
September 28: Out of Afrika 

“Ik had een plantage aan de voet van .”zo begint het autobi-
ografisch verhaal van Karen Blixen. Zij woonde in Kenia in de 
laatste jaren van het kolonialisme in dat werelddeel. Zij pu-
bliceerde haar boek in 1937. Dit romantische verhaal werd in 
film gezet met acteurs als Meryl Streep en Robert Redford in 
de hoofdrol. Klinkende namen in een film die in 1985 in pre-
mière ging en destijds haar weerga niet kende. Regisseur 
Sydney Pollack wist een romantisch liefdesepos op het doek 
te brengen dat bekroond werd met maar liefst 7 Oscars. Het 
autobiografische verhaal, het weergaloze Afrikaanse land-
schap, de cultuur in het koloniale tijdperk… deze film is een 
‘must see’ voor wie hem nog niet zag en een ‘to do again’ 
voor wie er 30 jaar geleden niet over uit gepraat raakte.   

 
Oktober 26: Het doet zo zeer  

In Het Doet Zo Zeer geeft Heleen van Rooyen een inkijk in 
het ziekteproces van haar moeder bij wie beginnende de-
mentie is geconstateerd. In een periode van ruim een jaar 
volgt zij haar 84 jarige moeder in alledaagse situaties en in 
de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken.     

 
November 30: Lion  

Stel je voor om als klein kind van huis verdwaald te raken in 
een overvol land als India. Dat overkwam destijds de 5 jarige 
Saroo nadat hij per ongeluk in een verkeerde trein stapte en 
na enkele dagen duizenden kilometers verder aan de andere 
kant van het land terecht kwam. Via een weeshuis werd Sa-
roo uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar. 
Jaren later, met behulp van de toen net nieuwe zoekmachine 
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Google Earth en flarden uit zijn geheugen, probeerde hij zijn 
biologische familie te traceren. Een onwaarschijnlijke zoek-
tocht naar een speld in een hooiberg werd vakkundig en in-
teger verfilmd. Deze op waarheid beruste film schetst het le-
ven van een adoptiekind vanuit verschillende perspectieven. 
Na een ontroerende ontknoping maken de fantastisch acte-
rende spelers het moeilijk voor de kijker om zonder een 
traantje weg te pinken, de bioscoop te verlaten. Een bijna 2 
uur durende film uit 2016.  Mis hem echt niet!!!       

 
Januari 25: Demain tout commence  

Samuel leidt een rustig leven in Zuid Frankrijk zonder ver-
antwoordelijkheden. Op een dag krijgt hij het nieuws van een 
van zijn ex-vriendinnen te horen dat hij de vader is van haar 
enkele maanden oude dochtertje Gloria. Zij laat haar bij Sa-
muel achter en vertrekt. Hij ziet deze grote verantwoordelijk-
heid niet zitten en reist met Gloria naar Londen in de hoop 
daar de moeder te vinden en het kind bij de moeder terug te 
brengen. Deze zoektocht is tevergeefs. Acht jaar lang wonen 
zij samen, hij bouwt een nieuw leven op en inmiddels zijn zij 
onafscheidelijk geworden. Maar dan duikt op een dag Gloria’s 
moeder weer op en eist haar dochter terug. Maar daar heeft 
Samuel inmiddels toch een andere mening over.  

  
Februari 22: Toni 

Een ongenadig portret van twee verwoeste mensen. Tonio is 
de dappere, niet sentimentele verfilming van A.F.Th. van der 
Heijdens roman over zijn enige zoon Tonio die in het voorjaar 
van 2010 al fietsend door de Amsterdamse binnenstad ver-
ongelukte. Dit is tot nog toe een van de beste Nederlandse 
films ooit gemaakt. 

 
Maart 29: La Villa 

In een slaperig Frans kustplaatsje in de buurt van Marseille 
komen 3 kinderen na jaren weer bij elkaar in de villa van hun 
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vader die door een beroerte is getroffen. Zij staan niet alleen 
voor de beslissingen over wat te doen met de erfenis, zijn 
zelfgebouwde villa en zijn restaurant. Maar ook hoe hij de ja-
ren die hem nog resten verzorgd zal moeten worden. De te-
rugkeer naar de plek van hun jeugd brengt prettige en min-
der fijne herinneringen naar boven. Nu zij zelf ook een dagje 
ouder worden hebben zij moeite met het verleden los te la-
ten en te berusten in het hier en nu, in wat het leven hen 
gebracht heeft. Ingrediënten als het Zuid Franse landschap, 
jong vs oud, arbeidersklasse tegenover nieuw geld maken 
deze film uit 2017 de moeite van het bekijken meer dan 
waard.  
 

Het Schrijfcafé – De opmars van het 
schrijven 
 
Vanaf 24 sept. wordt er in de Lichtenvoordse 
bibliotheek gestart met het Schrijfcafé. Woor-
denkunstenaar Barbara Pavinati neemt belang-
stellenden graag mee in de opmars van het 
schrijven. Tijdens het Schrijfcafé wordt infor-

meel gepraat over schrijven en alles wat daarbij komt kijken. Tij-
dens het genieten van koffie/thee worden gedachten en ideeën 
uitgewisseld. De bijeenkomsten in 2018 en 2019 worden samen-
gevat onder de titel: ‘De opmars van het schrijven’.  
 
Schrijfcafé wordt gehouden op verschillenden maandagavonden 
van 19.30 – 21.30 uur. Barbara Pavati trapt elke bijeenkomst af 
met een inbreng van eigen pen. Aan de hand daarvan gaat men 
in gesprek en komen eigen pennenvruchten van de deelnemers 
ter sprake. 
 
Belangstelling? Deelname is gratis.  
Maar aanmelden is wel noodzakelijk.  
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Daarvoor kunt u terecht bij www.oostachterhoek.nl  
Of Ellen Maaswinkel, consulente educatie volwassenen.  
Tel. 06-23135347. 
 

Biljarten KBO Competitie: 
Kampioenschapppen 2018 

 
Als mijn gezondheid het toelaat 
hangt er eind augustus weer een 
lijst in de kast voor opgave KBO 
biljart kampioenschappen. 

 
Evenals andere jaren kunnen hier alle leden van KBO 
Lichtenvoorde aan deelnemen, zowel dames als heren. 
 
Deelnemers die nog niet eerder meegespeeld hebben, moeten 
hun gemiddelde op de lijst vermelden of mail. jos@jostebrake.nl 
 
De speeldagen/-tijden zijn zoals gewoonlijk op de woensdag-, 
donderdag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 
 
Medio oktober gaan we dan van start. Iedereen krijgt hier 
persoonlijk bericht van wanneer en in welke poule hij of zij 
speelt. 
Opgave voor 14 september 2018. 
 
Deelname aan dit toernooi € 5,00 en wordt automatisch van je 
rekening afgeschreven. 
 
Voor eventuele vragen kun je bellen of mail naar: 
jos@jostebrake.nl 
Jos te Brake,  
Esstraat 10-29,  
tel. 06-51347611   

http://www.oostachterhoek.nl/
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LEDENWERF – ACTIE  !!! 
PAK UW contributie VOORDEEL in 2019 

 
Werf een 50+ senior en pak uw eigen contributievoordeel.. 
Hoe werkt het?  
1) Nieuw lid werven betekent € 10,00 korting op uw contributie 
en dat van het nieuwe lid. U betaalt in 2019 dan ieder € 15,00 
i.p.v. € 25,00  
2) Of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max. € 20,00 kor-
ting op uw contributie in 2019. De nieuwkomers  betalen 15,00 
contributie p.p. U en de nieuw geworven leden betalen na 2019 
de normale contributie. 
======================================= 
Naam lid van KBO Lichtenvoorde: 

………………………………………..……………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………  

Banknummer: …………………………………………… 

Ik heb onderstaand persoon/personen  bereid gevonden om 
tenminste 2 jaar lid te worden van KBO Lichtenvoorde.  
KBO Lichtenvoorde bezorg daarom s.v.p. een aanmeldformulier 
bij: 
Nieuw lid: dhr./mw. …………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………. 

Banknummer: …………………………………………………… 

Nieuw lid: dhr./mw. ………………………………….……. 

Adres:……………………………………………………….……… 

Banknummer:……………………………………………………. 

 

DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a RAADHUISSTRAAT 18a. 
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 SEPT. t/m 14 DEC. 2018 
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Juristentelefoon:  
SteentjesWoltersMulder: (zie artikel elders) Tel. 0544-397200,  
info@steentjeswoltersmulder.nl  
 
KORTINGNIEUWS  speciaal voor leden KBO-L'voorde 
DUTHLER MODE: 
U ontvangt 10% korting op de artikelen op vertoon van uw KBO 
pas.  
 
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 Varsseveldse-
weg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje mee.) 
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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 terug-

gebeld. 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 

  
Ton Jolij             coördinator Educatie, 

tel. 06 41130412 

 
Marja Koenders-Harmsen   coördinator Culturele Activiteiten,  

         tel. 374511 
 

Thea Elferink-ten Have           coördinator Welzijn, tel. 373878 
 

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:  Thea Elferink-ten Have, coördinator 
tel. 373878 

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 
ontvangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 
373768. 
 
Kopij: Uiterlijk op 6 september 2018 inleveren van onder-
tekende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 10, oktober 
2018. Per e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brieven-
bus: Raadhuisstraat 18a.  
 

mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com

