VAN DE BESTUURSTAFEL.
Geachte leden,
Zoals eerder gemeld is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering
om praktische redenen verschoven van het najaar naar het voorjaar.
Deze wordt nu gehouden op donderdag 7 maart a.s. om 14.00 u. in
’t Landhuis, Bentheimerstraat 218.
We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn en zo uw
betrokkenheid te tonen, bij en mee te praten over onze afdeling.
Als gebruikelijk rekenen we weer op een goede opkomst. Welkom !
Hieronder vindt u de agenda voor deze bijeenkomst en de notulen van
de vorige ledenvergadering van donderdag 18 oktober 2018.
Agenda ledenvergadering 7 maart a.s.
1. Opening en welkom door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering 18 oktober
2018. (zie hierna).
4. Jaarverslag 2018 van de secretaris.
5. Financieel jaarverslag 2018 van de
penningmeester.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
7. Presentatie begroting 2019.
8. Mededelingen van de werkgroep activiteiten.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
Het bestuur wenst u allen een prettige vergadering.
Na aflloop van de vergadering is er weer
bingo met vele prachtige prijzen.

Verslag van de Ledenvergadering van 18 oktober 2018.
Ton van Oss opent de vergadering en heet de ongeveer 70
aanwezigen van harte welkom.
Hij vraagt een moment stilte voor de overledenen van het afgelopen
jaar. Met name noemt hij hier dhr. G. Visschedijk, die zich als
penningmeester altijd op een geweldige manier heeft ingezet voor de
KBO.
Notulen ledenvergadering 12 oktober 2017
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden
goedgekeurd.
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Jaarverslag 2017 van de secretaris.
 Ons bestuur vergadert maandelijks in het Michgoriushuis.
Agenda en notulen zijn ter inzage voor onze leden.
 De activiteitencommissie heeft in 2017 weer een groot aantal
activiteiten georganiseerd: prachtige wekelijkse fietstochten en
wandelingen in de winter.
Excursies, lezingen, themabijeenkomsten. Soosmiddagen,
bingomiddagen, sinterklaasviering, nieuwjaarsbijeenkomst
seniorencarnaval, Jeu de boules middag.
En als het gaat over onze katholieke identiteit, de Kerstviering in ’t
Landhuis en in de Antoniuskerk weer de Kruiswegviering.
 Uitgave van ons blad NIKO. Wordt samen met het magazine van
de KBO/PCOB maandelijks bij al onze leden aan huis bezorgd.
Dank aan alle redactieleden. en natuurlijk niet te vergeten onze
bundelaars en de 20 bezorgers.
 Elke eerste vrijdag van de maand is het inloopcafé bij Grandcafé
ter Stege.
 De reiscommissie heeft in juni 2017 een 5-daagse reis
georganiseerd naar de Eifel en een mooie dagtocht naar het
Teutoburgerwoud in Duitsland.
 De bezoekersgroep bezoekt mensen die nauwelijks meer de deur
uit komen.
 De vrijwillige ouderenadviseur komt op uw verzoek bij u thuis,
werkt gratis en is onafhankelijk.
 In 2017 zijn weer veel mensen geholpen met het invullen van
hun belastingformulier met het HUBA-project.
 Op vrijdag 15 september 2017 was weer de jaarlijkse heel
gezellige vrijwilligersmiddag bij de Oldenzaalse Jeu-de-Boules
Vereniging.
 Website www.kbo-oldenzaal.nl
Op de website staan ook alle activiteiten van onze afdeling,
Financieel jaarverslag 2017.
Powerpoint presentatie van inkomsten en uitgaven 2017 door Willy
Brons. Vergadering akkoord. De stukken liggen ter inzage.
Verslag kascontrole Commissie 2017.
Dhr. B. Velthuis doet verslag, ook namens dhr. G. Zwiep.
Ze hebben op 5 oktober 2018 kascontrole verricht over 2017.
De opgestelde jaarrekening geeft een juist beeld van baten en lasten
over 2017.
Boekhouding en stukken zijn gecontroleerd, in orde bevonden en voor
akkoord getekend. Vervolgens verleent de algemene
ledenvergadering de penningmeester en daarmee het gehele bestuur
decharge voor het gevoerde financiële beleid over 2017. Dhr. Velthuis
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en dhr. Vrijkorte stellen zich beschikbaar voor de kascontrole over
2018.
Voordracht benoeming.
Vergadering gaat akkoord met benoeming van Riet Tiehuis
(ledenadministratie), Gerrit Horenberg (2e penningmeester), Hennie
Helthuis ( coördinator activiteitencommissie, tijdelijk).
We nemen afscheid van Ria Reinink die zich jarenlang op geweldige
wijze heeft ingezet voor de KBO.
Begroting 2018.
De penningmeester presenteert de begroting voor 2018 en geeft
daarbij een korte uitleg. Vergadering is akkoord.
Penningmeester geeft nog aan dat er in 2018 geen
contributieverhoging zal plaats vinden.
Mededelingen activiteitencommissie.
 Aankondiging komende twee soosmiddagen.
 Bezoek beurs Expo 65+ in maart.
 5 daagse reis van 10 t/m 14 juni 2019 naar zuidelijke Eifel en
dagtocht naar Wuppertal.
Rondvraag. Geen.
Afsluiting
Ton, onze voorzitter, sluit af met de mededeling dat er wel
samenwerking maar nog geen samengaan is met de plaatselijke
afdeling van de PCOB.
Eerstkomende algemene ledenvergadering is op donderdag 7 maart
2019 om 14.00 u. in ’t Landhuis.
De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Rectificatie.
De zang tijdens de kerstviering op 20 december 2018 in Het Landhuis
werd verzorgd door het “Oldenzaals Nederlands Basiliekkoor”
(ONBK).
Dit in tegenstelling tot wat in de vorige Niko stond vermeld.
Onze welgemeende excuses.
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VAN DE AKTIVITEITENCOMMISSIE
Activiteitenoverzicht van maart en april 2019
maart
01 carnaval bij Hotel Het Landhuis ( aanvang 15.00 uur )
05 wandelmiddag in Twente
07 algemene ledenvergadering bij hotel Het Landhuis met
aansluitend bingo
08 inloopcafé Stadshotel ter Stege ( 16.00 uur )
19 wandelmiddag in Twente
28 soosmiddag met lezing door Martin Meijerink in de Abdij
(14.00uur)
april
02 Wandelmiddag in Twente
05 inloopcafé Stadshotel ter Stege ( 16.00 uur )
16 Wandelmiddag in Twente
19 Goede vrijdag: kruisweg in de Antoniuskerk ( 15.00 uur )
30 wandelmiddag in Twente
KBO Activiteiten fietstochten 2019
Komt u ons gezellige team versterken bij het
controleren en begeleiden van de fietstochten?
Wij zijn een groep vrijwilligers die voor de KBOleden wekelijks fietstochten organiseren. Deze
fietstochten voeren ons langs de mooiste
plekken en over de meest verrassende paden
van Twente.
Meestal gaan wij op pad met een groep van 20
tot 30 deelnemers.
U vindt bij ons gezelligheid, een prettige gesprek en een ontspannen
sfeer.
Tijdens de routes zijn geplande pauzes opgenomen voor zowel een
sanitaire stop als ook een versnapering (op eigen kosten).
Het fietsseizoen start begin mei en loopt door tot half oktober.
Als werkgroep plannen wij alle fietstochten van 25 km, 40 km en 60
km.
De 25 km tochten zijn altijd op de dinsdag met vertrektijd om 14.00
uur.
De 40 km tochten en de 60 km tochten worden altijd op de donderdag
gereden.
De 40 km start om 10.30 uur en de 60 km start om 9.30 uur.
Medio maart/ april wordt tijdens een vergadering met alle vrijwilligers
bepaald welke koppels de fietstochten gaan controleren (klopt de
route nog en zijn de pauze plekken nog actueel). Het koppel dat de
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fietstocht op voorhand heeft gecontroleerd, zal ook tijdens de tocht
voorop fietsen. Elke fietstocht zal er ook koppel aanwezig zijn ter
ondersteuning en als back-up. Tijdens de tocht zullen enkele
vrijwilligers de groep begeleiden, denk hierbij aan verkeersovergangen
en veiligheid van de groep.
Om dit alles ook komende jaren mogelijk te maken, zoeken wij 4 tot 6
dames of heren die de tochten, die in grote getallen reeds aanwezig
zijn, willen controleren en begeleiden. Dit houdt in dat u ongeveer 4
tochten per seizoen toegewezen krijgt. Dit gebeurt uiteraard in
onderling overleg.
Wij hopen u snel te mogen begroeten.
Opgave en inlichtingen bij:
Fam. Vrijkotte; telefoon 0541-519359
Fam. Sanderman; telefoon 0541-515425
Fam. Schoolkate; telefoon 0541-512009
Aanvang: 14.00 uur bij De Walgaarden.
Informatie: Lidy Heidkamp, tel. 0541 - 516954

Website KBO Oldenzaal
De Website wordt regelmatig bijgewerkt.
Dit keer ziet u, als u de website opent ( www.kbo-oldenzaal.nl )
een nieuwe kleurstelling. De kleuren van Oldenzaal ( blauw en geel )
vervangen de bruintinten van de KBO.
In de NIKO staan vaak foto’s en plaatjes. Helaas in zwart-wit.
Op de website zijn de foto’s in kleur te bewonderen.
De foto’s worden vaak gemaakt door Riet Vos, lid van de redactie.
Maar ook door andere KBO-leden.
Zij maken vaak foto’s tijdens de uitstapjes.
Ook de totale inhoud van de NIKO wordt maandelijks op de website
geplaatst

Wandelen met de KBO
De komende data voor de wandelingen zijn:
5 en 19 maart - 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
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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 om 16.00 uur. Op vrijdag 8 maart is de
volgende bijeenkomst. (dit i.v.m. Carnaval op 1 maart)
Informatie: Milly Horsthuis tel 0541 – 513771

Seniorencarnaval 2019 bij Het Landhuis
De carnavalscommissie van de
KBO nodigt u van harte uit voor
een grandioze carnavalsmiddag bij
Hotel het Landhuis aan de
Bentheimerstraat.
Datum: Vrijdag 1 maar 2019
Aanvang: 15:00 uur tot 19:00 uur
Neem gerust uw buurman,
buurvrouw of vriend(in) mee.
Deze middag hebben we twee top
buutredenaars gecontracteerd, te
weten Karel van de Kate, winnaar buutfestival 2018 en Jan Riesewijk
van “Jonge Leu en Oale Grond”.
Sandra Timmerman, onze zeer getalenteerde Oldenzaalse zangeres,
zal u laten genieten van haar prachtige songs.
En niet te vergeten dansschool Lisa met haar altijd wervelende shows.
Gert Ekkelboom, voor velen van u bekend, zal deze middag/avond
muzikaal opluisteren.
Een bezoek van de Jeugdhoogheden alsmede de Hoogheid van de
Marklaowen met hun gevolg is als extraatje voor deze middag/avond.
De entree is GRATIS

ALAAF………….EN NOG EENS………. ALAAF
Soosmiddag op woensdag 28 maart met lezing over “Oldenzaal
spoorwegstad”
Op onze soosmiddag op
donderdag 28 maart a.s. om 14.00
uur in de Abdij zal de heer Martin
Meijerink een lezing houden over
zijn juist verschenen boek.
Hierbij zal ook zijn loopbaan bij de
Nederlandse Spoorwegen ( NS )
aan de orde komen.
In zijn boek schrijft hij over
Oldenzaal Spoorwegstad. Hij heeft getracht om de vele verhalen zo te
KBO OLDENZAAL

maart 2019

6

bundelen en middels het verkrijgen van historisch fotomateriaal dit
samen te voegen in het boek “Oldenzaal Spoorwegstad 1865-2015”.
Het is een uitstekend geschreven boek dat zeker de moeite waard is
om te lezen.
U bent van harte welkom bij deze boeiende lezing.
Verschuiving 55+ Beurs te Zwolle van 22 maart naar de maand
november
In de vorige Niko hebben wij U in kennis gesteld van de te houden 55+
beurs te Zwolle. Wij hebben echter van de organisatie vernomen, dat
de geplande beurs op 22 maart a.s. niet doorgaat.
De voornaamste reden is het te geringe aantal bedrijven dat zich als
standhouder heeft gemeld, waardoor er geen garantie kan worden
gegeven m.b.t. de kwaliteit en de kwantiteit van een succesvolle
beurs.. Na alles afgewogen te hebben is daarom door de
beursorganisator Expolaan en de directe partners: KBO en PCOB in
Gelderland en Overijssel in gezamenlijkheid besloten de beurs in
maart a.s. te annuleren. Samen met de beursorganisator is gekeken
naar een geschiktere periode. De beurs wordt verplaatst naar
woensdag 13 november tot en met zaterdag 16 november 2019.
Te zijner tijd ontvangt U, via deze Niko, nader bericht.
Wijziging datum van de 5-daagse reis naar de Eifel
Zoals wij U eerder reeds hebben
gemeld, was in eerste instantie de 5daagse reis naar Stadtkyll in de Eifel
vastgesteld voor de periode 10 tot en
met 14 juni 2019.
Deze planning kan helaas niet
doorgaan. De reiscommissie heeft nu
definitief de reis naar Stadtkyll vastgesteld voor de periode van 8 tot
en met 12 juli 2019.
Noteer alvast deze datum!!!
In een van de eerstvolgende Niko’s ontvangt U nader bericht omtrent
deze reis.
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.
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Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe
u uw reis kunt plannen.
Wanneer: 19 maart 2019
16 april 2019
21 mei 2019
18 juni 2019
Tijd:
op dinsdag van 14.00 – 15.30 uur
Locatie:
Michgoriushuis, Marktstraat 10-12, Oldenzaal
We zien u graag.
OV-ambassadeurs
P/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-4540130
e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
Verslag excursie naar RTV Oost te
Hengelo op 12 februari
Dinsdag 12 febr. jl. zijn we met een
groep van 18 leden op excursie
geweest naar de studio’s van RTV
Oost in Hengelo(O).
Om 9.00 u. verzamelden we ons bij zwembad Vondersweijde. Daar
werden de auto’s ingedeeld waarna we vertrokken.
We werden allerhartelijkst ontvangen door presentatrice Dorothy
Oosting. De koffie stond klaar. Daarna leidde Dorothy ons rond door
de studio’s.
Zo kwamen we in de studio waar d.j. Bert van
Losser dagelijks zijn programma presenteert. Een
aantal van ons waren op dat moment in de
huiskamer te zien op t.v. oost !!
Iemand van onze groep mocht in een andere
studio achter de desk voor de camera m.b.v. de
autocue een tekst voorlezen. Op de aanwezige
t.v. schermen was dit te zien !
Vervolgens konden we nog een praatje maken
met Oene Loonstra en
André van der Zee, bekende presentatoren van t.v. oost.
Dorothy vertelde dat In 1957 begonnen werd als onderdeel van de
RONO (Regionale Omroep Noord Oost Nederland) voor alle
noordelijke provincies.
Radio Oost werd in 1985 zelfstandig.
In het prille begin werd alleen nog maar radio gemaakt maar in
september 1992 werd begonnen met t.v. onder de naam TV Oost.
Regionale tv bleek een succes te zijn!
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Zelfs toenmalig koningin Beatrix kwam een bezoek
brengen aan de studio in Hengelo(O).
De regionale omroep beschikt over een hoofdvestiging
in Hengelo en studio’s in Zwolle en Deventer.
RTV Oost heeft ongeveer 200 medewerkers. De helft is
in vaste dienst. De andere helft zijn free lancers.
RTV Oost maakt programma’s met brede aandacht
voor wat er gaande is in Overijssel en toont zo
betrokkenheid bij het wel en wee van de Overijsselse samenleving.
Voor al het nieuws uit de regio kun je terecht op de website, luisteren
naar Radio Oost of kijken naar TV Oost.
Hiermee sloot Dorothy de rondleiding af en kregen we tot slot nog een
heerlijke kop koffie aangeboden.
Ook langs deze weg willen we de medewerkers van RTV Oost
nogmaals danken voor de zeer geslaagde rondleiding.
Tevens een oproep aan u om vaker deel te nemen aan onze
interessante excursies !
Ze zijn zeer de moeite waard. Zo hebt u echt iets gemist als u niet bij
vorenstaande excursie was!
Mijn moeder een Oldenzaalse verzetsvrouw
Lezing van Els Olde Monnickhoff
Van 23 tot 31 maart wordt de landelijke
Boekenweek georganiseerd. Het thema van
dit jaar is ‘Moeder de vrouw’.
Bevrijding Oldenzaal
In het verlengde van dit thema én het feit
dat Oldenzaal in april 1945 werd bevrijd, houdt Els Olde Monnickhoff
op dinsdag 26 maart, een lezing in de Bibliotheek Oldenzaal. Els haalt
herinneringen op over haar moeder Mieke Borghuis. Mieke Borghuis
was - zoals vele Oldenzalers wel bekend is - de rechterhand van haar
broer Martin Borghuis die gedurende de bezettingsjaren commandant
was van de Oldenzaalse ondergrondse.
Els groeide op met een moeder die sporadisch vertelde over de
oorlogstijd, maar haar verhalen waren eigenlijk nooit af en ze bleef
altijd bescheiden over haar eigen rol binnen het verzetswerk.
Na de vraag om de (klein)kinderen ook te kunnen vertellen wat voor
een bijzondere oma zij hadden, begon Mieke Borghuis met het
opschrijven van haar verhalen. Pas jaren na het overlijden van Mieke
vonden Els en haar man het schrift vol verhalen op de vliering.
Mieke Borghuis was als koerierster een belangrijke schakel in het
ondergrondse verzet in Oldenzaal. Zo werd ze er onder andere op
uitgestuurd om zoekgeraakte wapens van een dropping op te sporen
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in het buitengebied. Maar ook thuis was het verre van veilig met een
huis vol onderduikers.
Els vertelt over dit alles en ook over de grote razzia in Oldenzaal.
Want wat doe je wanneer je straat aan twee zijden wordt afgesloten,
de grote razzia plaatsvindt en er zeker acht onderduikers in je huis
zijn? De lezing van Els wordt ondersteund door beeldmateriaal van
Hans Kolmschot.
Dinsdag 26 maart 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
Entree: €4,00 voor niet-leden en €3,00 voor leden van de Bibliotheek,
inclusief pauzedrankje.
Kaartjes zijn te koop aan de balie of via de ticketshop op
www.bibliotheekoldenzaal.nl Kijk bij ‘Programma – 26 maart’
Gedicht ingezonden door Ria Molnar
We moeten leren aanvaarden:
oud te worden
zich terug te trekken uit een actief bestaan.
Actief te blijven zolang als mogelijk,
sociaal en gastvrij
en niet verbitterd te worden
door eenzaamheid.
Volop te genieten van onze vrije tijd,
zich te interesseren
aan al het nieuwe om ons heen,
aan de jongeren
aan de gedachtenstromingen.
Zich te bezinnen,
Nadenken, wijs worden,
dankbaar blijven.

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 27 maart bezorgd
en geldt voor de periode van 27 mrt. – 1 mei.. 2019.
Kopij graag vóór dinsdag 12 maart 2019 sturen naar
redaktieniko@gmail.com
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