VAN DE BESTUURSTAFEL
Overweging voor de vastentijd
Het is nu vastentijd, de 40 dagen voor Pasen.
We gingen op Aswoensdag na carnaval naar de kerk.
We haalden het askruisje. De pastoor zette dan met as van verbrande
palmtakken een kruisje op je voorhoofd en sprak daarbij de woorden:
“Uit stof zijt ge geboren en tot stof zult ge wederkeren “.
Thuis kregen we vroeger een vastentrommeltje want we mochten tot
Pasen niet snoepen.
Jezus leefde 40 dagen in de woestijn voordat Hij begon met het
vertellen van zijn blijde boodschap. Hij had in de woestijn weinig eten
of drinken.
Hij is naar Jeruzalem gekomen. Daar wordt Hij door Judas verraden.
Hij wordt gevangen genomen in de Hof van Olijven en aan het kruis
geslagen.
Maar Hij is weer opgestaan uit de dood.
Pasen wil daarom voor ons zeggen dat we erop mogen vertrouwen
dat een einde nooit een einde is maar een nieuw begin.
In dit kader roepen we u op tot het bijwonen van de Kruiswegviering
op vrijdag 19 april om 15.00 u. in de St. Antoniuskerk aan de
Spoorstraat.
Op zondag na de eerste volle maan in de lente is het Pasen.
De tijd rond Pasen is de tijd van nieuw leven dat tot ons komt.
Het is wonderlijk hoe iedere lente ons weer tot verwondering brengt.
De voorjaarsbloemetjes en sneeuwklokjes langs de weg trekken onze
aandacht.
De krokussen en narcissen bloeien
volop.
We genieten van de lammetjes in de
wei.
Maar het is niet alleen de natuur,
niet alleen het zichtbare dat tot ons
vertelt van nieuw leven.
Er is meer. Nieuw leven ontstaat
ook waar mensen in begrip en
liefde elkaar vinden.
Toekomst opent zich als we ons hart openen voor de ander.
Waar echte ontmoeting van mens tot mens plaats vindt, daar breekt
de zon door.
Wij wensen u allen dat we iedere dag opnieuw aan elkaar een beetje
nieuw leven brengen.

Zalig Pasen.
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De symbolen van de Palmpasen.
 De Palmpasen wordt versierd met groen en geel crêpepapier,
de kleuren van de lente.
 De groene buxustakjes zijn het symbool van de verrijzenis van
Jezus.
 Het broodhaantje is het symbool van de haan die 3 keer
kraaide toen Petrus ontkende dat hij een leerling van Jezus
was.
 Het brood verwijst naar Jezus als brood voor de mensen.
 De 12 paaseitjes die er aan moeten, verwijzen naar de 12
apostelen.
 De 30 rozijnen doen denken aan de 30 zilverlingen, waarvoor
Jezus door Judas werd verraden.
In deze Niko weer een veelheid aan informatie.
Het verslag van onze ledenvergadering die op 7 maart j.l.is gehouden
in ’t Landhuis, met als afsluiting de bingo met prachtige prijzen.
Verder een terugblik op een spetterende carnavalsmiddag met o.a.
een geweldig optreden van Jan Riesewijk en vele anderen. Wat
hebben we allemaal genoten van deze middag. Ook treft u een
uitgebreid overzicht aan van alle activiteiten die we in de komende
maanden april en mei voor u gaan organiseren.
Ontspannend, informatief en gezellig. Voor iedereen wat wils.
En dan ons maandelijks inloopcafé bij ter Stege waarvoor steeds meer
belangstelling is.
Op vrijdag 5 april en op vrijdag 3 mei a.s.
In de maand april kunt u op dinsdagmiddag nog 3 keer met ons
wandelen.
Prachtige tochten uitgezet door Willy Brons. U komt op plekken waar u
nog nooit geweest bent ! Halverwege drinken samen een kopje koffie.
Op 2 mei start het nieuwe fietsseizoen. Elke week een fietstocht.
Uitvoerige informatie in deze Niko.
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Verder maken we u attent op onze komende soosmiddag op
donderdag 23 mei a.s. om 14.00 u in De Abdij.
Notaris Riteco komt spreken over erven, schenken en
levenstestament. U bent van harte welkom.
En woensdagmiddag 1 mei is er weer bingo in De Walgaarden onder
leiding van Lidy Heidkamp.
De redactie van de Niko wenst u allen veel plezier bij het lezen van
deze Niko.

Verslag van de Ledenvergadering van 7 maart 2019.
Ton van Oss opent de vergadering en
heet iedereen van harte welkom.
Notulen ledenvergadering 18
oktober 2018
De notulen worden goedgekeurd. Er
zijn geen op- of aanmerkingen.
Jaarverslag 2018 van de secretaris.
 Op 1 januari 2018 had onze afdeling 1192 leden.
 Maandelijks vergadert het bestuur in de marmeren zaal van het
Michgoriushuis.
Agenda en notulen zijn ter inzage.
 De activiteitencommissie o.l.v. Henny Helthuis heeft in 2018 weer
een veelheid aan activiteiten georganiseerd:
Wandelingen o.l.v. Willy Brons en fietstochten met als coördinator
Jan Schoolkate. Verder diverse excursies, jeu de boules middag,
sinterklaasmiddag, nieuwjaarsbijeenkomst,
spetterende carnavalsmiddag en soosmiddagen in de Abdij.
En niet te vergeten de maandelijkse inloopmiddag op de eerste
vrijdag van de maand bij ter Stege.
 Kerstviering op 20 dec. in het Landhuis en op Goede Vrijdag de
kruiswegviering in de
Antoniuskerk.
 De reiscommissie heeft begin
juli een 5-daagse reis
georganiseerd naar het
Sauerland en in augustus een
dagtocht met boot en stoomtrein
en een bezoek aan de
zandsculpturen in Garderen.
 Maandelijkse uitgave van ons lijfblad Niko. Wordt samen met het
maandelijkse magazine van de KBO/PCOB bij alle leden
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thuisbezorgd. Dank aan redactie, bundelaars en 30 bezorgers en
zeker ook onze adverteerders.
Bezoekersgroep. Bezoekt mensen die zich alleen voelen.
Ook in 2018 zijn door de HUBA weer veel mensen geholpen bij
het invullen van hun belastingformulier. Coördinator Rudi Platvoet
Op vrijdag 14 september 2018 de vrijwilligers middag bij de jeu de
boules vereniging voor ruim 60 vrijwilligers !
Website: www.kbo-oldenzaal.nl. Met dank aan webmaster Ed
Steenbergen en Riet Vos die de foto’s verzorgt.
In het kader van de AVG (gegevensbescherming) hebben we een
protocol opgesteld.

Financieel jaarverslag 2018.
Presentatie van inkomsten en uitgaven 2018 door Willy Brons.
Vergadering akkoord. De stukken liggen ter inzage.
Verslag kascontrole commissie 2018.
Dhr. B. Veldhuis doet verslag, ook namens dhr. Vrijkotte
Ze hebben op 12 februari 2019 kascontrole verricht over
2018. De opgestelde jaarrekening geeft een juist beeld
van baten en lasten over 2018.
Boekhouding en stukken zijn gecontroleerd, in orde
bevonden en voor akkoord getekend. Met dank aan1e
penningmeester Willy Brons en 2e penningmeester Gerrit
Horenberg,
Vervolgens verleent de algemene ledenvergadering de
penningmeester en daarmee het gehele bestuur decharge voor het
gevoerde financiële beleid over 2018.
Dhr. Vrijkotte en dhr. Steenbergen doen komend jaar de kascontrole.
Begroting 2018.
De penningmeester presenteert de begroting voor 2018 en geeft
daarbij een korte uitleg. Vergadering is akkoord.
Eenmalige bijdrage “Vrienden KBO Overijssel.
Mededelingen activiteitencommissie.
 In het voorjaar twee soosmiddagen.
 Dit jaar gaat de dagtocht naar
Wuppertal in Duitsland.
 Vrijdag 15 nov. a.s. gaan we naar de
50+ beurs in Zwolle.
 Er zijn voor 2019 diverse excursies
gepland.
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Rondvraag.
Vrije gift op carnavalsmiddag heeft rond € 25,- opgebracht.
Misschien komende jaar weer de gebruikelijke entree van €2,50
vanwege de hoge kosten van dit evenement.
Sluiting. Door de voorzitter met dank aan iedereen.
Na afloop was er weer en spannende bingo met vele mooie prijzen.

VAN DE AKTIVITEITENCOMMISSIE
Carnaval 2019.
Op vrijdag 1 maart jl. hebben we op een grandioze manier carnaval
gevierd met rond 120 leden in de grote zaal van ’t Landhuis.
De carnavalssfeer zat er al vanaf het moment dat we om 15.00 u
begonnen goed in mede dankzij de prachtige carnavalskostuums
waarin de vele aanwezigen zich hadden gestoken.
Er waren diverse optredens, zoals de buut van Karel van de Kate,
winnaar van het buutfestival 2019.
Verder hebben we genoten van het optreden van Sandra Timmerman
met haar prachtige songs.
De wervelend show van de danseressen van dansschool Lisa werd met
grote aandacht en bewondering gevolgd. Wat een knappe prestatie en
wat een oogstrelend optreden!
Een van de hoogtepunten van de middag was ongetwijfeld de buut van
Jan Riesewijk. Wat deze man aan humor brengt, is bijna niet te
geloven. Hoe hij in toch korte tijd een hele zaal vol mensen aan zijn
lippen krijgt en met woordspelingen en neerzetten van allerlei typetjes
zijn toehoorders aan het lachen kan brengen ! En dit ook nog allemaal
in het Twents.
Tussen de optredens door zorgde Gert Ekkelboom voor de muziek
en de aanwezigen voor de polonaise.
Als afsluiting was er het bezoek van de Jeugdhoogheden van de
Oldenzaalse basisscholen die samen met de Hoogheid van de
Markloawen ons met een bezoek en optreden verrasten.
Natuurlijk werden er ook onderscheidingen uitgereikt.
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Ook dhr. Welman, onze burgemeester en wethouder Christenhusz
vereerden ons met een bezoek. Hier moet ook nog even onze
“anmekaarproater “ dhr. Ben Veldhuis worden genoemd
Rond 19.00 u. ging iedereen met een blij gevoel huiswaarts.
Al met al een zeer geslaagde carnavalsmiddag.
Hier past een woord van dank aan de organisatie.
Activiteitenoverzicht van april en mei 2019
APRIL
02 Wandelmiddag in Twente
05 inloopcafé Stadshotel ter Stege
16 Wandelmiddag in Twente
19 Goede Vrijdag: kruisweg in de Antoniuskerk ( 15.00 uur )
30 Wandelmiddag in Twente
MEI
01
02
03
07
16
21
23
30

Bingo bij de Walgaarden
14.00 uur
fietstocht Weerselo/Albergen/Saasveld
45 km
inloopcafé Stadshotel ter Stege
fietstocht Losserhof
25 km
fietstocht Ottershagen/Springendal
45 km
fietstocht De Lutte/Dennenlust
25 km
Soosmiddag lezing/informatie notaris Dhr. B. Riteco in de Abdij
fietstochtRossum/Lattrop/Denekamp
45 km

Goede vrijdag. Kruisweg met de K.B.O.
Ook dit jaar kunt u als voorbereiding op het
Paasfeest op Goede Vrijdag 19 April a.s.
deelnemen aan de Kruisweg in de St.
Antoniuskerk, aanvang 15.00 uur.
Na afloop praten we nog even na en drinken
we gezamenlijk een kop koffie of thee, in de
Abdij aan de Zuidwal te Oldenzaal.
Inloopcafé
Elke eerste vrijdag van de
maand is er gelegenheid om
met elkaar in een
ongedwongen sfeer van
gedachten te wisselen in ons
inloopcafé. Dit vindt plaats bij
Stadshotel ter Stege en start
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om 16.00 uur. Het eerstvolgende inloopcafé is op vrijdag 5 april a.s. en
in mei is dat op vrijdag 3 mei 2019.
Informatie: Milly Horsthuis, tel. 0541-513771
Wandelen met de KBO
De komende data voor de wandelingen zijn:
2, 16 en 30 april
Vertrek is te allen tijde bij zwembad Vonderweijde
om 13.00 uur. Zorg wel voor stevig schoeisel.
We verplaatsen d.m.v. een carpoolsysteem.
Mederijders betalen altijd € 2 ,- aan de chauffeur.
Ter plekke wordt bekend gemaakt wat de
bestemming van de dag is!
Informatie : Henny Helthuis 06-22512300

Deze foto’s zijn gemaakt door Martin Stofbergen
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Bingo: Woensdagmiddag 1 mei De Walgaarden
De eerstvolgende bingo is op woensdag 1 mei 2019.
Aanvang: 14.00 uur bij De Walgaarden.
Informatie: Lidy Heidkamp, tel. 0541 - 516954
Vooraankondiging Soosmiddag 23 mei a.s.
De Soosmiddag van 23 mei a.s. staat in het teken van nalatenschap
en levenseinde. Dit is iets wat ons allemaal aangaat.
Derhalve hebben wij Dhr. B. Riteco, notaris te Oldenzaal, uitgenodigd
om ons iets te vertellen over erven, schenken en het levens
testament. Het is zeer zinvol om daarover door een deskundige te
worden voorgelicht, mede door het feit dat er hierover regelmatig iets
verandert in de wet- en regelgeving.
Een aantal jaren terug is de heer Riteco ook al een keer geweest. U
kunt hieraan geheel vrijblijvend deelnemen en daar uw voordeel mee
doen.
Deze middag zal plaatshebben op donderdag 23 mei a.s. om 14.00
uur in de Abdij aan de Zuidwal.
U bent van harte welkom
Fietsen met de KBO
Op 2 mei a.s. start het nieuwe fietsseizoen. De eerste tocht is 45 km
lang. Vertrek bij het Michgoriushuis om 10.30uur.
Met veel moeite, maar ook enthousiasme is de fietscommissie er weer
in geslaagd een prachtig fietsseizoen samen te stellen. Vanaf 2 mei
a.s. t/m 8 oktober 2019 wordt er wekelijks gefietst door ons mooie
Twente en het Duitse grensgebied. Fietsen is goed voor lijf en leden
en aan de deelname zijn geen kosten verbonden.
De onderstaande fietstochten staan voor de maand mei gepland.
Donderdag 2 mei
Dinsdag 7 mei
Donderdag 16 mei
Dinsdag 21mei
Donderdag 30 mei

Weerselo/Albergen/Saasveld
Losserhof
Ottershagen/Springendal
De Lutte/Dennenlust
Rossum/Lattrop/Denekamp

45 km
25 km
45 km
25 km
45 km

De vertrektijden voor de fietstochten zijn:
20/25 km om 14.00 uur; de 40/45 km om 10.30 uur en de 60 km om
09.30 uur en wij vertrekken altijd vanaf het Michgoriushuis.
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Het dragen aan een (geel)
veiligheidshesje is
verplicht. Indien u niet zelf over
een exemplaar beschikt, krijgt U
er een van de begeleiding. Bij het
eerder verlaten van de groep dit
s.v.p. even melden aan de
begeleider. Bij een bezoek aan
een horecagelegenheid neemt u
voor eigen rekening een
consumptie.
Informatie bij : fam. Schoolkate, tel. 512009; fam. Sanderman, tel.
515425 of de fam. Vrijkotte, tel. 519359.

Oproep reservebezorgers voor de Niko!!!
Het komt wel eens voor dat een bezorger van de Niko zich ziek
moet melden of door andere omstandigheden de Niko een keer niet
kan bezorgen. We zoeken mensen die in zo’n geval voor één keer
willen invallen waardoor toch de Niko bij de betreffende adressen
wordt bezorgd. We zoeken dus reservebezorgers als bovenstaande
situatie zich voordoet. De bezorging neemt ten hoogste 2 uur in
beslag. Hopelijk wilt u ons in voorkomende gevallen uit de nood
helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Riet Tiehuis.
Telefoon 0541 520 512 of per mail riettiehuis@gmail.com
We rekenen op U !
Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met
vragen over reizen met het openbaar vervoer.
Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40%
samen reiskorting, welk abonnement past het beste
bij mij?
De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe
u uw reis kunt plannen.
Wanneer:
dinsdag 16april, 21 mei 2019 en 18 juni 2019
Tijd:
van 14.00 – 15.30 uur
Locatie:
Michgoriushuis, Marktstraat 10-12, Oldenzaal
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl, tel. 038-4540130
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FOTO DOOR DE LENS VAN RIET VOS

Afbraak Emmauskerk
Voor de inwoners van de
nieuwe wijk de Thij werd in
1974 de eerste steen
gelegd voor de bouw van
de Emmauskerk. Op 5 april
1975 werd de kerk
geconsacreerd door
kardinaal Alfrink.
En nu… wordt de kerk
afgebroken om plaats te
maken voor parkeerruimte
voor het op te knappen
winkelcentrum.

Lezing en wijnproeverij Ilja Gort op de Wilmersberg.
Op 5 april is er een lezing van Ilja Gort met een
wijnproeverij met wijnen van Ilja’s eigen
wijnchâteau.
Hierbij zal Ilja onder andere over zijn in februari
verschenen boek De druivenfluisteraar vertellen.
Vanaf 19.30 wordt u verwelkomt bij de
Wilmersberg met een glas wijn. Om 20.00 zal Ilja
Gort zijn lezing beginnen. Na afloop zal er ruimte
zijn om na te praten onder het genot van een glas
wijn en om de boeken te laten signeren.
Kaartjes kosten 10,00 per stuk inclusief twee glazen wijn.
Entreekaarten zijn te koop bij Boekhandel Broekhuis, de Wilmersberg
en de Bibliotheek. Ook kunt u online tickets bestellen via:
https://eventix.shop/nrme3q94
Locatie: Landgoed De Wilmersberg, 7587 NL, De Lutte.
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Wie ziet nog de drie kruizen

etalages vieren Pasen
met iedereen een eigen ei
de lente bloeit in vazen
de processie schrijdt voorbij
je koopt vandaag geloof
het vasten is verlopen
de kater van de carnaval
laat zich ook weer herdopen
waar is het avondmaal
het kraaien van de haan
de profetie van de verrijzenis
ook Judas zat daar aan
wie ziet nog de drie kruizen
na spot en foltering
joden angstig in hun huizen
tot het noodweer overging
de stille zondagmorgen
de steen, het lege graf
de opstanding van Jezus
de hoop die hij ons gaf

Data verschijning Niko en Nestor in 2019
Woensdag 27 maart
Woensdag 29 mei
Woensdag 28 augustus
Woensdag 30 oktober

Woensdag 1 mei
Woensdag 26 juni
Woensdag 25 september
Woensdag 4 december

De volgende Niko wordt rond 1 mei bezorgd
en geldt voor de periode van 1 mei t/m 27 mei 2019.
Kopij graag vóór dinsdag 16 april 2019 sturen naar
redaktieniko@gmail.com
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