VAN DE BESTUURSTAFEL.
We zijn aangeland in de meimaand.
De zomer is in aantocht.
Het zonnetje heeft zich al van zijn beste
kant laten zien.
We hebben al weer kunnen genieten van
het mooie weer.
Tuinstoelen gaan weer naar buiten, heerlijk
buiten zitten , de tuin weer in.
Ramen weer open, dekbedden en kussens
opkloppen. De frisheid van het voorjaar, de
heldere kleuren en een hopelijk heerlijke zomer.
De maand mei roept bij ons het gevoel van nieuw leven op.
Ons activiteitenprogramma voor komende tijd staat dan ook in het
teken van het buitenleven.
Afgelopen dinsdag hebben we het wandelseizoen afgesloten.
Op donderdag 2 mei openen we het
fietsseizoen met wekelijkse een
prachtige fietstocht door ons mooie
Twenteland, soms zelfs in Duitsland.
We fietsen op dinsdag of donderdag.
Met altijd een rust onderweg. De
werkgroep heeft weer prachtige
fietstochten uitgezet van 25 of 45 km.
Aan u de keuze. Gezond, sportief en
gezellig.
Verder in deze Niko alle informatie over de 5-daagse reis naar de Eifel
van maandag 8 juli t/m 12 juli a.s. Met o.a. tochten door de Eifel,
bezoek aan de stad Trier en nog veel meer.
Aanmelden voor deze reis op vrijdag 31 mei a.s. van 10.00 tot 12.00
uur. in het Michgoriushuis.
De dagtocht gaat dit jaar op woensdag 21 augustus a.s. naar Urk.
Niet, zoals eerder gepland, naar Wuppertal. Meer hierover in de
komende Niko.
Op 23 mei a.s. is er weer een soosmiddag in de Abdij waar altijd ruime
belangstelling voor bestaat. Deze keer gaat de heer Riteco, notaris te
Oldenzaal, ons iets vertellen over erven, schenken en het
levenstestament. Aanvang 14.00 uur.
En legt u alvast de datum van donderdag 20 juni vast want dan gaan
we op excursie naar de waterzuivering in Enschede. Daar kunt u zien
hoe ons drinkwater wordt geproduceerd.
Heel interessant. Voor opgave en informatie zie elders in deze Niko.
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Op vrijdagmiddag 3 mei zitten we vanaf 16.00 uur. met velen weer
een aantal uurtjes gezellig bij elkaar buiten op het terras of binnen bij
Ter Stege op de Markt. Iedereen is welkom bij dit inloopcafé. Vooral
als u nog nooit geweest bent.
De eerstvolgende bingo is op woensdag 1 mei a.s. om 14.00 u. in de
ontmoetingsruimte van De Walgaarden. Aanvang 14.00 uer.
Op zaterdag 4 mei herdenken we burgers en militairen die zijn
omgekomen in de Tweede Wereldoorlog of in oorlogssituaties en bij
vredesoperaties daarna.
Er is een herdenkingsbijeenkomst in Cultureel Centrum De Hof, een
stille tocht met daarna een bijeenkomst in de Herdenkingstuin waar in
2015 het gerestaureerde herdenkingsmonument werd geplaatst.
Het volledige programma vindt u in deze Niko.

HERHAALDE OPROEP !!!
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 !
Verslag Soosmiddag op 28 maart met de lezing over
‘’OLDENZAAL SPOORWEGSTAD”
Ongeveer 30 KBO leden waren op de lezing aanwezig m.b.t. het boek
van Martin Meijerink “Oldenzaal spoorwegstad 1865-2015”.
afgekomen, waaraan meerdere Oldenzalers hun medewerking
hebben verleend. Zo was voor de pauze het woord aan Jan Olde
Kalter, die op voortreffelijke wijze over het ontstaan van de stoomtrein,
alsmede de aanleg van de eerste spoorlijn in Nederland t.w. de lijn
Amsterdam-Haarlem, vertelde.
Na de pauze was het woord aan Martin Meijerink, die vertelde over de
aanleg van de lijn Almelo-Salzbergen. Destijds een burger initiatief van
C.T.Stork, H.P.Gelderman en de burgemeester van Oldenzaal de heer
Eekhout. Mooie beelden en mooie foto’s van bekende Oldenzalers
passeerden de revue. Af en toe klonk uit de aanwezigen een
opmerking van :”Dat is mijn oom”. Het was een zeer gezellige middag
met goede leermomenten.
Dank aan de heren Meijerink en Olde Kalter.
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VAN DE AKTIVITEITENCOMMISSIE
Activiteitenoverzicht van mei en juni 2019
Mei
01 Bingo bij De Walgaarden ( 14.00 uur )Dit is de laatste bingo voor
de vakantie.
02 fietstocht Weerselo/Albergen/Saasveld 45 km
03 inloopcafé Stadshotel ter Stege
07 fietstocht Losserhof 25 km
16 fietstocht Ottershagen/Springendal 45 km
21 fietstocht De Lutte/Dennenlust 25 km
23 Soosmiddag met lezing/informatie door notaris Dhr. B. Riteco in
de Abdij
30 fietstocht ( Hemelvaart ) Rossum/Lattrop/Denekamp 45 km
Juni
4 juni fietsen Hasselt-Lonnekerberg-Haagse bos 25 km
7 juni Inloopcafé Stadshotel Ter Stege (16.00 uur)
13 juni fietsen Drilandsee 45 km
20 juni Excursie Waterschap Vechtstromen ( Rioolwaterzuivering
Enschede)
18 juni fietsen Weerselo-Het Stift 25 km
27 juni fietsen Vechtroute 60 km
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 18 juni 2019
Tijd:
van 14.00 – 15.30 uur
Locatie:
Michgoriushuis, Marktstraat 10-12, Oldenzaal
email: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl, tel. 038-4540130
Inloopcafé vrijdag 3 mei 2019
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 om
16.00 uur. Het eerstvolgende inloopcafé vrijdag 3
mei 2019.
Informatie: Milly Horsthuis, tel. 0541-513771
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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.
Dit is tevens de laatste bingo voor de vakantie.
Op 25 september starten we weer de kermis
bingo
Informatie: Lidy Heidkamp, tel. 0541 - 516954
Programma dodenherdenking 4 mei 2019
Vanaf 18.30 uur bent u van harte welkom in
Cultuurhuis De Hof:
- Welkomstwoord door ceremoniemeester,
mevrouw Claudia Patacca
- Optreden Oldenzaals Mannenkoor
- Meditatief moment door ds. Tieneke van Lindenhuizen
- Optreden Oldenzaals Mannenkoor
- Voorlezen gedichten door leerlingen van een basisschool
- Dankwoord door de ceremoniemeester
- Slotzang door alle aanwezigen.
19.30 uur: Vertrek stille tocht naar het monument in de
Herdenkingstuin achter het stadhuis, omlijst met
tromgeroffel door de Koninklijke Muziekvereniging Semper
Crescendo.
19.50 uur: Aankomst bij het monument in de Herdenkingstuin.
19.52 uur: Het Oldenzaals Mannenkoor zingt.
19.59 uur: Het blazen van het Taptoesignaal.
20.00 uur: 2 minuten stilte.
20.02 uur: Zingen van het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus
20.03 uur: Korte toespraak door burgemeester Patrick Welman.
Kranslegging door de burgemeester en wethouder met
aansluitend kranslegging door de diverse organisaties en
burgers van de gemeente Oldenzaal, afgesloten door de
zang van het Oldenzaals Mannenkoor.
±20.30 uur: Ontvangst in de stadhuishal van het stadhuis
met een kopje koffie/thee.
Route stille tocht
Vanaf Cultuurhuis De Hof, de Paradijsstraat in, langs de Citadel, over
de Oostwal, vervolgens links af de Bisschopstraat in en over de
Groote Markt, de Grootestraat (tot aan cafetaria De Smulhoek) in.
Voorbij de Smulhoek naar het Plechelmusplein en vervolgens langs de
Plechelmusbasiliek (aan de kant van Bistro Puur). Tot slot, recht over
te steken en de Herdenkingstuin inlopen.
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Herdenkingstuin Oldenzaal
In 2015 werd het gerestaureerde herdenkingsmonument geplaatst in
de Herdenkingstuin.
Op 4 mei komen we hier samen om de doden te herdenken van de
Tweede Wereldoorlog.
Op 2 april werd Oldenzaal bevrijd en op 5 mei Nederland bevrijd..
In de tuin, die het hele jaar geopend is, zijn naast bloemen en struiken
en het bevrijdingsmonument meerdere kleine monumenten voor de
Joden en de Sinti’s te zien,
die in de Tweede Wereldoorlog gevangen zijn genomen en vermoord.

Foto’s door Riet Vos
De Oldenzaalse verzetsstrijder Jan J. Zorn
Opdat u weet en dat u het niet vergeet
Veel Oldenzalers hebben nog nooit van Jan J. Zorn gehoord, daarom
vragen wij om aandacht opdat ook deze verzetsstrijder niet zal worden
vergeten. Wie was Jan. J. Zorn?
Geboren te Leeuwarden op 14 september 1917. Van 1940 tot 1944
werkzaam als rangeerder op het grensstation Almelo – Salzbergen
(Oldenzaal A.S.). Duikt in verband met zijn deelname aan de
spoorwegstaking in 1944 onder bij familie in Menaldum in Friesland en
pleegt daar samen met anderen verzet tegen de onderdrukker. Wordt
gearresteerd bij een actie tegen de bezetter en gevangen gezet in
Leeuwarden. Hij is daar als represaillemaatregel op 19 november door
de bezetter gefusilleerd.
Als eerbetoon prijkt vanaf 1946 in de hal
van het Oldenzaalse NS station de
plaquette ter gedachtenis aan Jan. J.
Zorn.
Op 4 mei, van 12.03 tot 12.05 uur zal
deze verzetsheld door zijn oud collega’s
worden herdacht met twee minuten
stilte.
Martin Meijerink
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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 Weerselo/Albergen/Saasveld 45 km
Dinsdag
7 mei Losserhof 25 km
Donderdag 16mei Ottershagen/Springendal 45 km
Dinsdag
21mei De Lutte/Dennenlust 25 km
Donderdag 30mei (Hemelvaart) Rossum/Lattrop/Denekamp 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.
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.
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 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
KBO OLDENZAAL
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5-daagse KBO reis 2019 naar Duitsland
Dit jaar gaan wij met onze 5-daagse
reis naar Hotel Am Park in Stadtkyll.
Van maandag 8 juli t/m 12 juli 2019.
Hotel Am Park is een voortreffelijk
en klantvriendelijk hotel.
In tegenstelling tot andere jaren kent
dit hotel een toeslag voor een
eenpersoonskamer van € 15,- per nacht.
Alle kamers zijn met de lift bereikbaar en zijn voorzien van televisie
met meerdere Nederlandse zenders en hebben gratis Wifi op alle
kamers.
Wij hebben voorlopig optie op 24 twee- en 12 eenpersoonskamers.
Het arrangement is all-inclusive. Net als de vorige keer verwachten wij
dat dit all-inclusive arrangement u goed zal bevallen.
Inbegrepen is hierbij o.a.
- 4x overnachting; 4x luxe ontbijtbuffet; 5x een warme lunch of
lunchpakket; 4x een heerlijk 3-gangen dinerbuffet met keuze. Koffie en
thee de gehele dag vanuit de koffiecorner.
Dagelijks de drankjes gratis tussen 17.00 uur en 24.00 uur ( o.a.
bieren, wijnen, frisdranken, jenever etc. ).
Verder brengen wij een bezoek aan de historische watermolen van
Birgel. Hier wordt nog op ambachtelijke wijze mosterd gemaakt,
jenever gebrand, meel gemalen en brood gebakken. Ook maken wij
een natuurtocht door de Eifel en bezoeken we het stadje Bad
Münstereifel. Dit is een historisch dorpje met zijn prachtige
vakwerkhuisjes en mooie “outlet” winkeltjes. Hier is ook het café van
de zanger Heino te vinden.
Eveneens bezoeken wij Trier de
oudste stad van Duitsland met zijn
grote romeinse geschiedenis Bekend
is de Porta Nigra ( Romeinse
stadspoort )en de prachtige domkerk.
Ook brengen we een bezoek aan het
bekende Monschau.
Op de terugreis plannen wij weer een
stop in het mooie Münster.
De deelnameprijs van dit 5-daagse all-in arrangement is € 350,—
( daar komt dus nog € 60,- bij voor een eenpersoonskamer )
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Aanmelding
Opgave voor deze 5-daagse reis is op vrijdag 31 mei a.s. in het
Michgoriushuis van 10.00 tot 12.00 uur. Wel graag met vermelding
van een 1 of 2 persoonskamer. Het verschuldigde bedrag dient U voor
15 juni a.s. over te maken naar de penningmeester van de KBO
Oldenzaal op rekeningnummer NL35RABO1093485663 onder
vermelding van “KBO-reis 2019 Stadtkyll”. Voor vragen of nadere
informatie kunt U terecht bij Henny Helthuis, tel: 06-22512300.
Dagtocht naar Urk op 21 augustus
In tegenstelling tot
eerdere berichten,
delen wij U mede, dat
de dagtocht dit jaar
niet naar Wuppertal
(Duitsland) zal gaan,
maar naar Urk.
Reden hiervan is, dat het object dat we in Wuppertal zouden
bezoeken tijdelijk buiten bedrijf is. We zullen deze mooie tocht nu voor
2020 plannen. In de volgende Niko zullen wij U uitvoerig informeren
over Urk en diens bezienswaardigheden en tevens waar en wanneer u
zich kunt opgeven. Wij hebben de dagtocht voor dit jaar vastgesteld
op woensdag 21 augustus a.s. Wij laten u dan ook de kosten weten
voor deze mooie dagtocht naar het schitterende Urk.
Excursie naar de waterzuivering Enschede op 20 juni 2019
Pas geleden hebben we nog mogen
stemmen voor het bestuur van het
Waterschap Vechtstromen.
Wat doet het waterschap?
Dat zijn een hele boel zaken die met het
Milieu en de Waterhuishouding in ons
gebied te maken hebben.
Een daarvan is het zuiveren van het
rioolwater, zodat dat weer veilig en schoon in het buitenwater geloosd
kan worden. Hoe dat in zijn werk gaat kunnen we dus zien en ervaren
op donderdagmiddag 20 juni a.s. bij de Waterzuivering Enschede.
Het vertrek is om 13.00 uur bij zwembad Vondersweyde.
In verband met het carpoolsysteem worden de deelnemers, die in
staat zijn met de auto te komen, verzocht deze mee te nemen.
Deelnemers die meerijden betalen € 2.— aan de chauffeur.
Informatie en opgave voor 8 juni a.s. bij Joop de Groot, tel. 0622999429.
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WATER
Wat er groeit
wat er bloeit
wat er leeft in de natuur.
Wat er staat,
wat er gaat,
wat er blijft voor lange duur.
Water doet het,
water voedt het,
water geeft aan alles stuur.
Wat er dan ook vraagt om water,
laat er water zijn voor later.
Concert tegen de eenzaamheid door Semper Crescendo
Op vrijdag 17 mei a.s. geeft de Koninklijke muziekvereniging Semper Crescendo een concert tegen
de eenzaamheid. Een concert om eenzame
mensen te laten voelen dat ze niet vergeten
worden. Wij nodigen deze mensen uit om geheel
kosteloos te genieten van een mooi en divers
muzikaal programma. Het programma is zeer
gevarieerd en voor elk wat wils. Om een inschatting te krijgen hoeveel
mensen wij mogen ontvangen werken we met een inschrijflijst. Kent u
mensen in eenzaamheid of bent u zelf eenzaam geef de namen van
deze mensen of die van uzelf op via het emailadres
concertcommissie@semper-crescendo.nl of via telefoonnr. 06 15249617 (na18.00 uur). De bekostiging van dit concert is gebaseerd
op solidariteit. Aan de ene kant is het de bedoeling, dat de zaal gevuld
wordt met heel veel Oldenzalers, die vanwege hun eenzaamheid wel
een verzetje kunnen gebruiken en daarom aangemeld zijn, en met
mensen die bereid zijn Euro 10,00 te betalen, waardoor dit concert
mogelijk kan worden. gemaakt.
Locatie concert: Twents Carmel college - Locatie De Thij (onder
voorbehoud), aanvang: 19.00 uur.
Brei mee in de Bibliotheek!
Samen met anderen gezellig breien?
Dat kan!
Net als een praatje maken, want praten
en breien gaan best tegelijk!
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Elke eerste maandag van de maand is iedereen welkom om mee te
doen aan de breimiddagen die plaats gaan vinden in de Bibliotheek.
Van 13.00 tot 15.00 uur is er gelegenheid om samen te breien, haken
of aan een ander handwerktechniek te beoefenen.
Wat je breit of voor wie je breit, bepaal je natuurlijk helemaal zelf. Laat
je inspireren door anderen met wie je je passie voor breien deelt, ruil
patronen of leer elkaar nieuwe technieken. En - natuurlijk handig - de
Bibliotheek heeft ook magazines en boeken over handwerken; die zijn
altijd in de buurt.
Algemene informatie
Voor deze briemiddagen kunt u terecht op de eerste verdieping van de
Bibliotheek Oldenzaal, naast de computerruimte.
Toegang gratis maar neem wel uw eigen materialen mee. Koffie, thee
of frisdrank is te koop à € 0,50.

Moederdag 2019
Op zondag 12 mei is het weer Moederdag, reden voor een
bloemetje of een cadeautje. Wist u overigens dat:
–een moeder gemiddeld 14 uur per week aan het koken is;
–als een baby 2 jaar is, zijn moeder hem al ruim 7.000 keer een
schone luier om heeft gedaan;
–Moederdag overgewaaid is uit Amerika: in 1907 begon Anna
Marie Jarvis daar een dag voor moeders te promoten;
–Moederdag in 43 verschillende landen wordt gevierd;
–in bijna alle talen moeder met de letter M begint;
–Voor Moederdag een vierde deel van de bloemenverkoop
plaatsvindt;
–er uiteraard ook vaders zijn die hun handen uit de mouwen
steken,
maar dat pas met Vaderdag aan de orde komt;

Data verschijning Niko en Nestor in 2019
Woensdag 1 mei
Woensdag 26 juni
Woensdag 25 september
Woensdag 4 december

Woensdag 29 mei
Woensdag 28 augustus
Woensdag 30 oktober

De volgende Niko wordt rond 29 mei bezorgd
en geldt voor de periode van 29 mei t/m 26 juni 2019.
Kopij graag vóór dinsdag 11 mei 2019 sturen naar
redaktieniko@gmail.com
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