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AGENDA
Voor KBO zal ‘De Treffer’ gesloten zijn van ma. 14 juli t/m vr. 2 aug.
Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.
Dinsdag: 25 km. Fietsen in april én okt. 14.00 uur v.a. ‘De Treffer’.
Zondag: 50 km. Fietsen 1e en 3e zondag in mei t/m sept. 10.00 uur.
Elke Woensdag Wandelvoetbal, 09.30 uur
* Bloemschikken: 13.30-15.30u.: woe. 20 mrt, di. 16 april.
* Woe. Kruisjassen in 2019: 01/05, 23/10.
* Woe. 13 mrt. Alg. ledenvergadering
* Woe. 20 mrt. KBO Excursie naar Tenten Solar
* Woe. 24 april: Voor en Door expositie-dag in ‘De Treffer’.
* 13 t/m 17 mei: 5 Daagse reis Valkenburg
* di. 28 mei. Dagtocht Meyerwerf Papenburg
* NB: Regiokaarten Lievelde: 8 maart en 11 okt. Aanvang bridge: 09.45 u.,
kruisjassen/solo kaarten: 14.30 uur. Opgave voor 8 maart.
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WOORD VAN DE REDACTIE
rot weer
Tijdens de wintermaanden hoor ik veel oudere mensen zeggen:
“Waren de kou, de sneeuw en de ijzel maar weer voorbij”. Maar
ja, het weer laat zich niet leiden en dat is maar goed ook. Want
dan werd er ook een potje van gemaakt. Sommigen willen alleen
maar zon, anderen alleen maar kou. Kinderen willen sneeuw. We
zullen het moeten nemen zoals het komt.
Het is echter wel een mooie tijd om, zittend bij de kachel, onze
Mededelingen goed door te lezen. Wij, als redactie, hopen dat u
weer veel plezier beleeft met het lezen van de artikelen.
Ans Vonhof
VAN DE BESTUURSTAFEL
Eind februari alweer. De lente komt in zicht. Maar ja… dat zegt
nog niets. Het begin van het jaar is voor ons bestuurders altijd
even een piekmoment. Tijdens de vrijwilligersmiddag wil je als bestuur toch een beetje als goed gastheer voor de dag komen. De
agenda voor de algemene ledenvergadering moet opgesteld worden. Nieuwe bestuur kandidaten benaderen. Jaarverslagen van
de diverse commissies bijeen sprokkelen en tot een net boek verwerken. Financiële overzichten klaar hebben ter controle, plannen
maken voor het komende en de daarop volgende jaren. Ach we
doen het graag omdat we met een gezellig maar wel kritisch
groepje bij elkaar zijn. Voor en door elkaar geldt ook voor ons
bestuursleden. We zijn ons daarbij terdege bewust van de enorme
inzet van alle vrijwilligers. Daarom hoop ik ook dat zij hebben genoten van de vrijwilligersmiddag die wij van harte aanbieden. Als
u dit blad in handen heeft zit die middag er al weer op. Hoe het
geweest is en wie er opgetreden heeft, leest u in het volgende
blad. Want er zijn ook dit jaar weer een paar jubilea te vieren van
personen die 12 1/2 of 25 jaar onze KBO tot steun zijn geweest
door hun vrijwilligerswerk. Over hen willen we dan verslag doen
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met uiteraard een foto erbij. Geniet van dit blad. Er is weer veel
te lezen en er zijn weer leuke uitstapjes (Tenten Solar, kaarten in
Lievelde, dagtocht) waar u zich voor kunt aanmelden.
Namens het bestuur, Stien Pothof
Uitslagen Kruisjassen woensdag 23 januari 2019
Nadat aan iedereen de beste wensen waren uitgesproken en voor
de nieuwelingen nog even de richtlijnen doorgenomen werden,
werd er ook nu weer met de volle bezetting gekaart ofwel met 64
personen.
Het werd weer een gezellige en sportieve middag.
Na 3 rondes waren de uitslagen als volgt:

1e prijs mevr. Rondeel met mevr. van Harxen met in totaal 4010
ptn.
2e prijs dhr Assinck met dhr Koster met in totaal 3900 ptn.
3e prijs mevr Oonk met mevr Ter Bogt met in totaal 3760 ptn.
De volgende kaartmiddag is vastgezet voor woensdag 1 mei a.s.
om 14.00 uur zoals altijd in ”DE TREFFER “.

GRAAG TOT DAN.

Groeten van Annie Eskes en Antoon Rooks
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
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DAGREIS naar Papenburg in Duitsland
Een adembenemende aanblik en een bezoek om nooit te vergeten
Op dinsdag 28 mei willen we een bezoek brengen aan Meyer
Werf, waar ze u op een fascinerende wijze de moderne scheepsbouw laten zien van gigantische cruiseschepen. Schepen die aan
4.000 passagiers plaats bieden. Een lengte kunnen hebben van
wel 340 m. en een breedte van 42 m. met 2500 kamers enz.
Er wordt een presentatie met film en een rondleiding gegeven
door een Nederlandstalige gids.
Deze dagtocht is geschikt voor vitale leden want je moet veel lopen en staan. Geef u op tijd op vol is vol. Denk aan uw pas of
identiteitsbewijs, verzekering enz.
De kosten zijn € 70 pp.
Dit is inclusief: Huur van de bus met chauffeur
Onderweg koffie met gebak
Ca. 13.30 uur warme lunch op de werf,
(Neem evt. een boterhammetje mee)
Intree en kosten Nederlandstalige gids
Luxe broodmaaltijd bij Pillen
Vertrek om 7.30 uur bij ‘de Treffer’.
Aankomst Pillen rond 19.00 uur.
De reisorganisatie
AANMELDINGSFORMULIER dagtocht Papenburg mei 2019
Naam en voornaam ……………………………………………..
Aantal persoon/personen: …………………………………….
Adres ……………………………………………………………………
Woonplaats:……………………………………………………………
Telefoonnummer thuis ……………………………………………..
Neemt u een rollator mee?
Gebruikt u een dieet ?

ja/nee

zo ja welk ?
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Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt haar leden uit
voor de jaarvergadering op
woensdag 13 maart 2019 om 14.00 uur
in ‘De Treffer’
AGENDA
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Herdenking overleden leden

3.

Mededelingen

4.

Notulen d.d. 21-03-2018*)

5.

Jaarverslag 2018*)

6.

Jaarrekening 2018/begroting 2019*)
a. Verslag accountantscontrole.
b. Verslag Kascontrolecommissie 2018.
(Dhr. Joop Wopereis, Rob de Klerk)
c. Benoeming nieuw lid voor commissie kascontrole.

7.

Uitleg inzake energie rondom ‘De Treffer’ door
dhr. Marcel Eekelder

8.

Presentatie Beleidsplan 2019-2024

9.

Bestuursverkiezing:
- Aftredend, niet herkiesbaar: Mevr. Marja KoendersHarmsen
- Statutair aftredend, herkiesbaar: Heer Jan
Wolterink
- Kandidaten voor een bestuurszetel: Heer Hans
Winters.

10. Rondvraag
11. Sluiting
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Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen vergezeld van
goedkeuring van de kandidaat en handtekening van tenminste
10 leden tot 3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen bij het bestuur.
*) Ligt ter inzage. De ter inzage liggende stukken kunt u bekijken op
woensdag 27 februari en 6 maart a.s. tussen 9.30 en 11.00 u. in ruimte
4 van ‘De Treffer’ en voorafgaand aan de vergadering. Jaarverslag 2018
komt ook op de website
Het bestuur nodigt u uit om na afloop van de vergadering onder het
genot van een drankje en een hapje nog wat na te praten.
Het bestuur

AAN ONZE ZIEKEN
rozen

Naarmate we ouder worden, merken we
allemaal dat het leven niet over rozen
gaat. Af en toe bloeien de rozen niet
meer of steken de stekels de kop op. Iedereen in het leven krijgt met ziektes te
maken. Maar na een tijdje bloeien de rozen weer. Er zijn echter ook mensen waarbij de rozen niet meer
gaan bloeien. Dat zijn onze ernstig zieke mensen. Veel van die
mensen zien hun toekomst naar de knoppen gaan. Ik hoop dan
ook van harte dat ze lieve mensen om zich heen hebben die om
hen geven en af en toe een roos weer laten bloeien.
Ik wil dan ook iedereen heel veel sterkte wensen de komende tijd.
En iedereen gun ik, al is het dan maar op papier een grote bos
bloeiende rozen.
Ans Vonhof
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AAN ONZE JARIGEN
bijzondere jaren

Af en toe hebben we bijzondere
verjaardagen. Als je 18 jaar
wordt, voel je je al een hele Piet.
Het hele leven lacht je toe. Je vind
mensen van 40 jaar oud. Als je 40
jaar wordt, heb je al de nodige levenservaring. Met 50 jaar weet je
waar Abraham de mosterd haalt.
Ben je 60 jaar dan beginnen we al
te praten over het pensioen .
Toen mijn moeder 75 jaar werd,
zei ze over de specialisten in het
ziekenhuis: ”Wat bunt dat toch
veur jonge sneuzels”.
80 jaar worden is ook weer een
speciale gebeurtenis. Veel mensen zeggen: “Dat hebben we toch maar mooi gehaald”.
De mensen die nog een hogere leeftijd halen, behoren tot de ijzersterken.
Al deze mensen, die in deze periode jarig zijn, wil ik dan ook van
harte feliciteren en hen een fijne dag wensen.
Ans Vonhof
ATTENTIE….ook komend voorjaar weer:

DOOR en VOOR dag in ‘De TREFFER’

Om elkaar te laten genieten van wat we samen zoal maken en
doen.
DATUM:woe. 24 april ; 14.00-17.00 uur
VOOR WIE :Alle KBO leden, hun (klein)kinderen en belangstellenden.
Nadere info volgt in KBO Mededelingen eind maart.
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5-DAAGSE REIS 2019 van 13 t/m 17 mei 2019
Natuurlijk heeft de reiscommissie ook voor dit jaar weer een leuke
5-daagse reis georganiseerd.
Dit jaar gaan we naar het mooie Limburg.
In het plaatsje Valkenburg hebben we voor dit jaar weer een
mooie bestemming kunnen reserveren.
We logeren in het sfeervolle Hotel Schaepkens van Sint Fyt.
Het hotel ligt op slechts een paar honderd meter van het centrum.
Dit hotel heeft een prachtige ligging en een heerlijke tuin met een
groot terras.
Natuurlijk is het hotel voorzien van liften en diverse faciliteiten
voor mindervaliden.
In het hele hotel is Wifi gratis beschikbaar.
We verblijven in het hotel op basis van halfpension, d.w.z. ontbijt
en diner.
In het op ca. 700 meter afstand gelegen recreatiecentrum ‘de Polfermolen’ heeft u gratis toegang tot het binnenzwembad, sauna
en fitnesscentrum.
De bar van het hotel verzorgt twee keer per dag een happy hour.
Ook is er ’s morgens om 10.30 uur en ’s middags om 15.30 uur
gratis koffie en thee.
In de avonduren is er entertainment.
Wat mag u verwachten tijdens deze reis?
•

•
•
•

We vertrekken op maandag 13 mei om 9.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij de Treffer en rijden naar het mooie
witte plaatsje Thorn. (Inmiddels bekend van de TV docu
‘Typisch Thorn’.)
Hier beginnen we met natuurlijk Limburgse vlaai en koffie
en gaan daarna de abdijkerk en het plaatsje rustig bekijken.
Hierna wordt de tocht naar ons hotel vervolgd.
Hier gaan we rustig inchecken en ’s avonds genieten van
het diner.
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Verder hebben we voor deze reis diverse leuke, interessante tochten en bezichtigingen geboekt.:
-

-

Een leuke tourrit maken naar Valkenburg waar we het karakteristieke plaatsje verkennen in een stadstreintje
Een bezoek aan de Gemeentegrotten van Valkenburg
Rondrit in een oldtimer door de oudste stad van Nederland:
Maastricht. Maak kennis met de oud Romeinse Sint Servaasbrug en de Sint Servaas Basiliek.
Boottocht over de mooie rivier de Maas.
U maakt kennis met het nieuwe natuurgebied van de voormalige ENCI mergelgroeven.
Bezoek aan een paddenstoelenkwekerij met inclusief een
overheerlijke verrassingslunch.
Bezoek aan een rozenkwekerij.
En traditiegetrouw sluiten we deze leuke en interessante
reis af met een klinkend diner bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde.

De prijs voor deze mooie reis , inclusief alle geboekte excursies is:
Afhankelijk van het aantal deelnemers:
Bij een deelname van 40 personen € 565,Bij een deelname van 35 personen € 595,Bij een deelname van 30 personen € 624,Voor een 1-persoons kamer bedraagt de toeslag € 40,00.
De reis gaat door bij een minimale deelname van 30 personen.
Heeft u een museumjaarkaart? Breng deze zeker mee!
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om voor u een reis- en
annuleringsverzekering te boeken. De prijs hiervoor is € 32,00.
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Heeft u zin om met ons mee te gaan? Wij verheugen ons op uw
deelname!
Geef u dan op middels het onderstaande aanmeldingsformulier.
I.v.m. reserveren van dit hotel dienen wij uw opgave z.s.m. te
ontvangen .
Uiterste aanmelding tot/met 15 maart!!
Groeten van de reiscommissie
AANMELDINGSFORMULIER 5 daagse reis
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?
Gebruikt u een dieet ?

Ja/nee

zo ja welk?

Heeft u een museumjaarkaart

ja/nee

Wilt u een reis- en annuleringsverzekering? Ja/nee
Nummer van uw ziektekostenverzekering _______________
Telefoonnummer voor noodgeval (thuisblijvers)
______________________________________
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Lichtenvoorde vroeger

In overleg met het bestuur en de redactie van onze vereniging is
er besloten een nieuwe rubriek op te nemen in de Mededelingen.
Als vrijwilliger bij het Euregionaal Historisch Documentatie Centrum in Aalten en als genealoog, kom ik regelmatig in aanraking
met de historie. Vanuit deze activiteiten is het idee ontstaan om
deze rubriek te starten, met wetenswaardigheden uit het verleden
van Lichtenvoorde en omgeving. Het zijn feiten, met als bron,
kranten uit vervlogen dagen. Spelling en taalgebruik is letterlijk
overgenomen.
Deze keer een bericht: Uit de Tubantia van 12 augustus 1876:
— De Arnhemse Courant verneemt dat door de directie der Nederlandsch-Westfaalse spoorwegmaatschappij stations of halten zullen worden aangelegd in de gemeenten Zutfen, Vorden, Ruurlo, Lichtenvoorde en Winterswijk, allen in
te richten zoowel voor personen* als voor goederenvervoer. Te Zutfen
zal de spoorweg een gemeenschappelijk station hebben met de Staatsen Oosterspoorwegen, terwijl in afwijking met de oorspronkelijk geprojecteerde, de halte te Ruurlo ten oosten van den straatweg naar
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Winterswijk en de halte Lichtenvoorde ten oosten van den grintweg Lichten voorde-Groenlo is voorgesteld.

Genoemde spoorlijn is ruim 140 jaar later nog steeds actief in gebruik, van grintwegen is echter allang geen sprake meer. Opmerkelijk is ook de schrijfwijze van Zutfen toen t.o.v. Zutphen nu.
Henk Navis
PASSION LICHTENVOORDE wordt PASSION ACHTERHOEK
Op maandag 15 april a.s. vindt voor de 4e keer de Passion plaats
in Lichtenvoorde. Omdat spelers, muziek en zang vanuit de hele
Achterhoek worden ingevlogen is daarom de naam aangepast
naar Passion Achterhoek.
Maar er is meer veranderd. Zo wordt de stille tocht met het kruis
gestart vanaf de Bonifatiuskerk door het centrum naar de nieuwe
locatie Hamalandhal. Daar is de sporthal omgetoverd tot een heus
theater met een groot podium, professionele verlichting en geluid.
De initiatiefnemers van het eerste uur, Marianum, Parochie St.
Ludger, PKN en dorpspastoraat Licht zetten ook dit keer weer hun
schouders eronder, onder de vlag van de stichting Passie voor Cultuur en Maatschappij.
Muziek en zang worden verzorgd door Marianum, Gaudio en
Stadskoor Bredevoort. Ze worden voor die gelegenheid samengevoegd tot een koor en natuurlijk prijzen wij ons gelukkig met de
deelname van Laura van Kaam uit Dinxperlo (winnares van de
Voice Kids). Daarnaast komen geroutineerde spelers vanuit de
hele achterhoek het lijdensverhaal (want daar gaat het uiteindelijk
om) vertolken. En de kinderen van de basisschool ontbreken uiteraard ook deze keer niet.
Het thema van deze Passion is ontmoeten. Elkaar ontmoeten maar
ook ont-moeten (het niet moeten). Het verhaal van toen is gegoten in een jasje van nu en belooft een indrukwekkende avond te
worden.
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De tocht begint 19.30 uur vanaf de St. Bonifatiuskerk. Voor de
mensen die het lopen niet kunnen volhouden, is de zaal voor een
gedeelte vanaf 19.15 uur geopend. Ook rolstoel of scootmobiel
hebben toegang. Daarvoor graag even aanmelden via de website
www.passionachterhoek.nl. Hier is natuurlijk ook alle relevante informatie te lezen. De kaarten kosten € 10,00. Kaarten kunnen ook via de website worden aangeschaft.
Bovendien is er op dinsdag 5 maart en donderdag 7 maart gelegenheid om in ‘de Treffer’ toegangskaarten te kopen. Ik zal dan
van plm. 10.00 uur tot 11.30 in de Treffer aanwezig zijn.
Hans Winters
ONDERWIJS VOOR OUDEREN
Vijf jaar geleden ben ik gestopt met mijn werkzame leven. Mijn
wens was om mijn brein te blijven prikkelen en mijn kennis verder
te verrijken en te verdiepen. Zo kwam ik in aanraking met de
HOVO. De HOVO staat voor hoger onderwijs voor ouderen. Zij is
opgericht om onderwijs aan ouderen te stimuleren en is toegankelijk voor iedereen vanaf 50 jaar. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Zij verwachten wel een voldoende ontwikkelingsniveau. De HOVO-Achterhoek en Liemers is een onderdeel van
Iselinge Hogeschool te Doetinchem.
In de afgelopen jaren hebben mijn man en ik diverse cursussen
gevolgd. Dit studiejaar geven zij bv. 22 cursussen met uiteen lopende onderwerpen, zoals filosofie, literatuur, muziek, (kunst)geschiedenis, Egyptologie, joodse cultuur, psychologie, enz. Wij hebben dit jaar bv. aan de volgende cursussen deelgenomen: Iran
en Saoedi-Arabië, religie als strijdperk en theater, Rusland en zijn
grenslanden, de waarde van oosters denken in de westerse cultuur, Rusland-Nederland, pleidooi voor een economie met een
menselijk gezicht en de Amerikaanse burgeroorlog. Allemaal erg
interessante cursussen gegeven door hele goede docenten. Wij
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merken dat wij met grotere belangstelling tv kijken of de krant
lezen. De cursussen brengen ons verdieping en dagen ons uit om
onze kennis en kunde verder te ontwikkelen.
Wij merken dat wanneer wij erover vertellen veel mensen de
HOVO niet kennen, vandaar dit stukje. In september is er altijd
een openingscollege, misschien een mooie gelegenheid om deze
eens te bezoeken, deze is gratis. Op deze manier kunt u kennis
maken met de HOVO. Kijk ook op hun website: www.hovo-al.nl.
Onze ervaring is dat de cursussen erg inspirerend zijn en dat het
fijn is om de colleges te volgen. Wij zouden jullie deze ervaring
ook graag gunnen. Hopelijk zien wij nog meer ouderen uit Oost
Gelre terug bij de HOVO.
Andere activiteiten die o.a. voor ouderen interessant zijn, vinden
bv plaats in de Koppelkerk in Bredevoort. Zie www.koppelkerk.nl
Kortom er zijn voor ons ouderen nog vele mooie activiteiten,
waarin wij onszelf kunnen verdiepen en die erg inspirerend en uitnodigend zijn. Tel. 0544-373260 (mocht u vragen hierover hebben).
Vriendelijke groet,
Angela en Clemens Sticker

DAGREIS naar Papenburg in Duitsland op 28 mei
2019. Zie pag. 5.
5-DAAGSE REIS 2019 van 13 t/m 17 mei 2019
naar Limburg. Zie pag. 9 en verder.
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UITNODIGING presentatie Tenten Solar
Beste KBO-leden,
Tenten Solar Zonnepanelen is de specialist, groothandel, leverancier
en installateur op het gebied van zonne-energie.
Tenten Solar verzorgt speciaal voor de KBO-leden een presentatie
c.q. voorlichting op het gebied van zonne-energie en alles wat daar
mee samenhangt.
De presentatie wordt verzorgd door Dominic Monasso.
Als u interesse heeft, dan komt u op eigen gelegenheid naar
onderstaand adres.
U bent van harte uitgenodigd. De koffie staat klaar.
Datum: 20 maart 2019, Aanvang: 14.30 uur
Adres: Tenten Solar, Koningslinde 25, Lichtenvoorde.
Let op: Wilt u het onderstaand aanmeldformulier invullen en retourneren in onze brievenbus aan de Raadhuisstraat 18a, De Treffer.
------------------------------------------------------------------------------Aanmelding presentatie Tenten Solar
Naam:_____________________________
Tel:_______________________

FRANS IN ‘t PLAT
Van’t jaor he’w d’r al wat van ehad
Maor misschien gooit dat grei Nederland nog ne kere plat.
’t Kump t’r nog weer van wal of neet.
Moar ’t is da’j ‘t weet:
Snee
De snee heurt bi’j de winter.
Winter heurt bi’j de snee.
Kindere kunt mooi spol’n met ’n slee.
In de dwarrelende snee bunt kinder good te pas.
Moar oldere leu zeet ’t leever snee’jen vanachter ’t glas.
Nr. 3 - maart 2019 - Pagina 17 van 24

De mannen van wandelvoetbal 'De Treffers' namen op 9 feb. deel
aan toernooi bij De Graafschap. De 'mannen in oranje’ hielden een
goed gevoel over aan dit aller eerste Achterhoekse WF toernooi.
Dit smaakt naar meer!

Notulist(e) gezocht
Het bestuur van KBO Lichtenvoorde is op zoek naar een notulist(e) voor de algemene bestuursvergaderingen.
Deze bijeenkomsten vinden 7 tot 8 keer per jaar plaats op de
woensdagochtend van 09.30-11.45 uur in ‘De Treffer’.
Wij komen heel graag in contact met dames of heren die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze vrijwilligerstaak.
Mail naar ons kantoor: info@kbolichtenvoorde.nl of bel 0544397073. (Bij voorkeur op woensdagochtend) of kom aan op
woensdagochtend in ‘De Treffer’.
Je mag ook bellen naar de voorzitter: 0544-371379.
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KBO FILMSEIZOEN 2018- 2019
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 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 jaren die hem nog resten verzorgd zal moeten worden. De terugkeer naar de plek van hun
jeugd brengt prettige en minder fijne herinneringen naar boven.
Nu zij zelf ook een dagje ouder worden hebben zij moeite met het
verleden los te laten 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.
REGIOKAARTEN in Lievelde
Datum: vrijdag 8 maart in Bernard Vos Clubhuus.
Bridge: 09.45 uur (15minuten vooraf aanwezig zijn)
Kruisjassen/solokaarten: 14.30 uur (15 min. vooraf aanwezig zijn)
Contant betalen.
Aanmelden: z.s.m. doch op of voor maandag 4 maart.
Strook inleveren op Raadhuisstraat 18 a.
===================================
Regiokaarten Lievelde op 8 maart :
Naam: ___________________________
Naam partner: _____________________
Telefoon:___________________
Geeft zich op voor: [ ] Kruisjassen [ ] solokaarten [ ] Bridge
Aankruisen wat van toepassing is.
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OP VERHAAL KOMEN door Truus Engelbarts
Apparaten
Ik was al jaren tot mijn volle tevredenheid in het gelukkige bezit
van een wasautomaat, maar een droger? Wat een onzin. Pure
luxe. Bovendien vond ik was ophangen leuk werk. `Nou,` zei een
van mijn schoonzussen, `dan ben jij wel een van de weinigen die
er nog geen heeft.` Daar keek ik van op, maar legde het naast me
neer. Totdat het in een regenachtig weekend niet mogelijk bleek
om de spijkerbroeken van onze uitwonende zoon, droog weer mee
te geven. Er kwam een wasdroger en ik gebruik hem nu voor ieder
wissewasje.
De pinautomaat deed zijn intrede. Nergens voor nodig toch? En al
helemaal niet om bij ieder bezoek aan de kruidenier te pinnen. Ik
ging gewoon door met contant geld opnemen tijdens de openingstijden van de bank. Kwestie van inschatten hoeveel je nodig hebt.
En toen zat ik op een goeie dag na vier uur met een lege portemonnee terwijl ik geld nodig had. Ik bedacht dat het toch wel
handig zou zijn als ik in zo`n geval bij een pinautomaat terecht
kon. In middels pin ik haast bij iedere aankoop. De vele uren die
ik erin moest steken om een nieuwe pinpas te krijgen toen mijn
portemonnee gerold was, daar zal ik het maar niet over hebben.
Er kwam een dag dat ik nergens nog een nieuw lint voor mijn
tweedehands typemachine kon kopen. Met tegenzin schafte ik dan
maar een computer aan. Zo`n akelige sta-in-de-weg vol stoffige
snoeren, zo`n tijdrovend monster dat onbegrijpelijke commando`s geeft. Zo`n apparaat dat je afhankelijk maakt van de
hulp van mensen om je heen die dat zelf zomaar, hup, onder de
knie krijgen en die beweren dat het echt heel gemakkelijk is. Ik
heb er geen talent voor. Sterker nog: Ik haat die dingen! Zo langzamerhand leerde ik er een beetje mee omgaan. Wat ik niet onder
de knie kreeg, daar vond ik zelf een methode voor uit. Er waren
nogal eens storingen. De helpdesk gebeld dus. Maar hoe leg je uit
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wat er aan de hand is? Die helpdesker stelde vragen waar ik niet
veel van snapte. Moest ik dan soms zeggen dat ik een nul was,
een digibeet, die het liefst iemand over de vloer kreeg om het
euvel te verhelpen? Desnoods ten koste van een flinke rekening?
Maar zo was die helpdeskmijnheer niet met mij getrouwd. `Dat
kunt u zelf wel mevrouw.` Gelukkig waren er altijd een paar mensen, die me wel wilden helpen als ik ze een beetje beschaamd aan
hun jasje trok. Zelf zal ik de PC nooit tot in alle hoeken doorzien
en daar leg ik me bij neer. Liever een eindje fietsen, beetje tuinieren, boekje lezen, televisie kijken. Daar knap ik van op.
Over televisie gesproken! Goddank geen problemen meer mee
sinds KPN de touwtjes stevig in handen heeft. De diepvriezer met
display, de vaatwasser, de magnetron, het eerste onnozele mobieltje. Ik worstelde me er doorheen.
Toen zat iedereen opeens op verjaardagen met kromme rug over
de smartphone gebogen.
`Kijk eens wat een mooie foto`s.`
Ik keek beleefd, maar ik zag ze niet, want ik had ze nooit recht
onder mijn bril.
`Gooi dat ouwe ding toch weg, deze kan zo veel meer.`
`Dat krijg ik niet onder de knie.`
`Onzin! Kijk, zo moet je dat doen.`
Veel te snel! Ik maakte me er zo gauw mogelijk vanaf.
Om een lang verhaal kort te houden: Er zijn nu zelfs twèè van die
dingen in huis. We kunnen bellen en appen, maar verder kunnen
we nog niet veel. Maar onze lieve kleindochter helpt ons verder op
weg. Kleine beetjes tegelijk.
Ons kan nu niet veel meer overkomen. We hebben alles wel zo`n
beetje gehad. Hoewel, auto`s die vanzelf rijden? Robots in de ouderenzorg? Als ik daar toch ooit mee te maken krijg, om van te
griezelen!
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Juristentelefoon:
SteentjesWoltersMulder: 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 op
naamgestelde KBO pas.
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan Dijkstraat 5
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 begeleiden. Het betreft hier cardio, grondoefeningen, fietsen en meer.
Neem contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fysiotherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per e-mail:
richard@fysiolichtenvoorde.nl
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de
Esstraat 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 Varsseveldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje
mee.)
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COLOFON/CONTACT
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

Ton Jolij

coördinator Educatie,
tel. 06 41130412

Marjolein Rosendaal-Boenders

coördinator Culturele Activiteiten,
tel. 06 2672 2162

Thea Elferink-ten Have

coördinator Welzijn, tel. 373878

Marja Koenders-Harmsen

ondersteuning

Evy Veuger-van der Kamp
Marietje te Brake-Geerdinck
Thea Elferink-ten Have

reizen, tel. 371589
reizen, tel. 372117
reizen, tel. 373878

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Thea Elferink-ten Have, coördinator
tel. 373878
Henk van Beek, coördinator
tel. 370255

Vrijwillige Belasting/adviesservice:
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Ledenadministratie:

Joke Wolterink, tel. 397073 (via secr.)
ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

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 7 maart 2019 inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen nr. 4, april 2019 Per e-mail:
info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: Raadhuisstraat
18a.
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