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KBO Afdeling Enter Juni 2022

De KBO in Enter is een afdeling van de landelijke Unie KBO.
Het is een vereniging voor en door 50-plussers, met als doel de belangen 
van deze groep in de samenleving op velerlei terrein te behartigen.
Adres van de KBO Enter: Dorpstraat 127 7468 CJ Enter
E-mail adres KBO Enter: gerritspijker@outlook.com

Bankrekeningnummer KBO Enter  NL25RABO 03174.28.128

De bestuursleden zijn:

Voorzitter Henk Braamhaar Reggestraat 31
 0547-382210 7468 EH Enter

Secretaris Gerrit Spijker Groengronden 4
 0547-381569 7468 HK Enter

Penningm. Harrie Nijhuis Reggestraat 82
 0547-382783 7468 EN Enter

Communicatie Harrie Nijhuis Reggestraat 82
 0547-382783 7468 EN Enter

Activiteiten commissie tevens bestuurleden:
Mariet Hospers 0547 - 383386 
Dorothe Biezemaat 0548  - 514789

Het bestuur wordt bijgestaan door vrijwilligers, 
die meehelpen aan de uitvoering van de activiteiten. 
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Zoals gezegd hebben we weer een 
normale kalender, dat betekent dat 
we al weer enkele kaartmiddagen 
en fietstochten achter de rug 
hebben. Ook hebben we de 
bustocht weer gepland, hiervoor 
kunt u zich aanmelden. 

Dit jaar waren er weer 
gemeenteraadsverkiezingen. 
Ondanks corona hebben we zo 
goed mogelijk onze stem laten 
horen bij de politieke partijen. 
Laten we hopen dat er naar ons is 
geluisterd. Wij werken samen met 
de andere ouderenbonden in de 
gemeente Wierden om blijvend de 
vinger aan de pols te houden.
Dit doen we in SGW-verband 
(Senioren Gemeente Wierden). 

Zo halverwege het jaar 2022 zijn er positieve en negatieve gevoelens. 
Positief is dat het er op lijkt dat we corona achter ons hebben gelaten, 
geen volle ziekenhuizen, geen mondkapjes maar wel activiteiten die 
kunnen doorgaan. Ook hebben we als KBO-Enter weer een normaal 
rooster. Wie had dat zes maanden geleden kunnen denken. Negatief 
is natuurlijk de oorlog in Oekraïne, ook dat hadden we zes maanden 
geleden niet kunnen denken. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne 
zijn ook hier merkbaar doordat alles flink duurder is geworden, maar 
het ergst is het natuurlijk voor de Oekraïners zelf. Laten we hopen dat 
het daar weer snel normaal zal zijn. 

Voorwoord

Harrie Nijhuis was de afgelopen 
jaren voorzitter daar van. Inmiddels 
is Harrie hiermee gestopt. In 
overleg met de andere bonden 
zullen we het voorzitterschap 
opnieuw invullen.

We hebben getracht weer een 
mooi boekje samen te stellen, met 
leuke verhalen over onder meer 
vakantie in vroegere tijden en een 
fabel over de leeuwerik en de boer.

We danken onze sponsors die 
middels advertenties in ons boekje 
een bijdrage leveren om onze 
vereniging financieel gezond te 
houden. 
Ook danken wij onze vrijwilligers 
voor hun inzet. 
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Raadpleeg daarom regelmatig onze 
website www.kbo-enter.nl. 
Daar vindt u ook de actuele 
kalender, die overigens ook elke 
maand tegelijk met het magazine 
bij u in de bus valt.   

Misschien hebt u iets wat u ons wil 
laten weten, stuur een e-mail naar 
info@kbo-enter.nl. 

Een brief sturen kan natuurlijk ook, 
adres: KBO-Enter, Dorpsstraat 127, 
7468 CJ  Enter.

Prettige vakantie toegewenst. 

Henk Braamhaar.
Voorzitter. 

Mariet Hospers heeft te kennen 
gegeven aan het einde van het jaar 
te willen stoppen. 
We zijn op zoek naar mensen  
die ons als vrijwilliger willen 
helpen om ook in de toekomst de 
activiteiten te kunnen organiseren. 
Elders in de boekje vindt u meer 
informatie over wat er te doen is 
en hoe u zich kunt aanmelden. 

De algemene ledenvergadering is 
gepland voor 31 augustus.  
Het belooft een gezellige middag te 
worden, komt allen.

Gedurende het jaar houden we 
u op de hoogte van wat er speelt 
binnen KBO-PCOB. 
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Website
www.kbo-enter.nl
Dit is de website waar u meer informatie 
kunt vinden over:

•	 Landelijk en regionaal KBO nieuws

•	 Maandelijkse activiteiten kalender

•	 En nog veel meer over de KBO 

•	 Foto´s van vele activiteiten  

Feestvierders

Ongetwijfeld zullen er in de komende maanden  
weer leden en adverteerders zijn  

die iets hebben te vieren:  
Een verjaardag, een jubileum, of iets dergelijks.  

Wij willen hen van harte feliciteren 
en wensen hen nog heel veel jaren in gezondheid toe!
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Vrije dagen waren vroeger lang niet 
vanzelfsprekend in Nederland.  
Er wordt al gauw 6 dagen in de 
week gewerkt en de zondag is de 
enige vrije dag die Nederlanders 
hebben. Vanaf 1968 is vakantiegeld 
wettelijk geregeld en bepaalt de 
wet dat er een vakantietoeslag 
uitbetaald moet worden.

In de jaren 50 is kamperen de 
populairste vorm van vakantie 
vieren en dat geldt nog steeds.  
Het is een goedkope manier, al 
willen steeds meer mensen luxe  

Nederlanders op vakantie 
Je pikt ze er meestal zo uit, luidruchtig, opvallend gekleed en vrolijk. 
Grote kans als je een auto met caravan voorbij ziet rijden dat het een 
Nederlander is. 

en comfort. In 1920 telde 
Nederland 20.000 kampeerders, 
nu zijn het er zo’n 3,3 miljoen. 
1 op de 4 kampeerders die je 
tegenkomt in Europa, is dan ook 
Nederlander.
Sinds de tijd dat Nederlanders 
worden doorbetaald tijdens hun 
vakantie en daarnaast  

een vakantietoeslag 
krijgen, gaan zij steeds 
verder weg. 

Frankrijk, Spanje en 
Duitsland zijn de meest 
geliefde buitenland-
bestemmingen, samen 
ontvangen ze meer dan 
3 miljoen Nederlandse 
vakantiegangers per jaar. 
Nederlanders kiezen 
vanwege de onrust in de 

wereld ook weer vaker voor een 
vakantie in eigen land.  
Volgens onderzoek hebben 2,6 
miljoen mensen plannen voor  
een binnenlands reisje.
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 Hoe konden we ooit zonder airco in de auto?

•	 Misselijk worden in de auto 
vanwege de warmte.

•	 De grens oversteken en je 
afvragen of je iets moest 
aangeven.

•	 Communiceren met handen 
en voeten omdat de meeste 
Italianen, Spanjaarden en 
Fransen geen woord over de 
grens spraken,  
wij trouwens ook niet.

•	 Langs de weg staan met pech 
en vervolgens lopen naar een 
praatpaal, want een telefoon 
had je natuurlijk niet.

Al ging je maar ‘gewoon’  
naar Frankrijk of Luxemburg,  
naar het buitenland gaan op 
vakantie was een groot avontuur.

Vakantieperikelen van toen, u 
herinnert het zich vast nog wel:

•	 Kaartlezen en verdwalen 
en ruzie krijgen omdat je 
wederhelft de kaart verkeerd 
had opgevouwen. 

•	 Handdoeken voor de ramen 
bevestigen tegen de felle zon. 
De auto had natuurlijk geen 
airconditioning.

Herinneringen
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•	 Zonder geld zitten, omdat het 
postkantoor of bank alleen maar 
in de ochtend open was om 
je cheques in te wisselen voor 
Franse Francs of Italiaanse Lires. 

•	 Continu omrekenen van het 
bedrag dat je had afgerekend 
naar guldens en uiteindelijk nog 
geen idee hebben of je bent 
afgezet of niet.

•	 Piekeren over hoeveel marken, 
shillings, francs, lires of peseta’s 
je nog nodig had voor de rest 
van de tijd. Dat begon al als je 
over de helft van de vakantie 
heen was.

•	 Buikvirus oplopen vanwege 
drinken van het water uit de 
kraan.

•	 Gedoe met inwisselen van de 
resterende valuta bij het Grens 
Wissel Kantoor.

Gelukkig behoren veel van 
bovenstaande perikelen tot het 
verleden. 

Tegenwoordig hebben we 
airconditioning en navigatie  
in de auto.  
We maken gebruik van onze 
mobiele telefoon en betalen in 
euro’s met de pinpas. 

Wij wensen u allen een fijne vakantie toe. 
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Werkwijze:
1. Alles heel fijnsnijden en mengen in een kom met de rozijntjes en cash-

ewnoten. 
2. Roer in een kommetje de dressing van de mayolijn-augurkensap-pep-

er-zout.
3. Meng de dressing door de salade.

Ingrediënten:
1 spitskool
1 bosje bieslook
1 krop sla
1 handje vol rozijnen
1 handje vol cashewnoten
200 gram gerookte kip

Sausje:
4 el mayolijn
1 el augurkensap
Peper en zout

Eenvoudige zomerse  
koolsalade met gerookte kip
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In Memoriam
In de afgelopen periode zijn ons KBO leden ontvallen door overlijden.

Wij willen namens alle leden de herinnering bewaren.

Annie Exterkate-Wolters    
Groengronden 20    
Overleden 30-12-2021      

Henk Freriksen
Reggestraat 113
Overleden 11-02-2022      

Stien Grondman-Slag
Het Reggedal K 116
Overleden 22-03-2022

Ria Nahuis
Schoolstraat 7 Wierden
Overleden 06-04-2022

Marie Pots-Kosters
Rondweg 22
Overleden 31-12-2021

Jan Workel
Van Uitertstraat 14 
Overleden 28-02-2022      

Marinus Homan
Erve Roerinck 1
Overleden 03-04-2022

Anny Kosters-Lubbers
Jagersweg 20
Overleden 19-05-2022
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Ooit
Een bijzonder gedicht over de essentie van ons bestaan

Ooit komt de dag 
dat ik niet meer kan en mag 
aan het einde van mijn leven 
als er geen tijd meer is over gebleven 
waar is dan de rijkdom en de macht? 
en alle angsten waaraan ik dacht?
Ooit komt de dag 
dat ik niet meer kan en mag 
gaat het dan nog over mooi en briljant? 
zijn geloof en huidskleur dan relevant? 
dan gaat het niet om wat ik ben geworden 
wat er dan toe doet, is van een andere orde
De antwoorden op echte vragen 
Hoe heb ik me naar anderen gedragen? 
Waren mijn daden uit integriteit? 
Deed ik oprecht wat ik zelf bepleit?
Was ik een stimulerend voorbeeld? 
Heb ik het goede met anderen gedeeld? 
Welke moed en lef heb ik zelf getoond? 
Wie heb ik met mijn liefde beloond?
Ooit komt de dag 
waarop ik zelf vragen mag 
welke pracht heb ik zelf mogen ervaren? 
en welke herinneringen zullen anderen bewaren?
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Aan de Stegge bouwbedrijf
Albert Heijn
Ambiance Wonen
Asbroek adviesgroep
Bouwbedrijf Homan
‘t Brandputje  
Homedecoration & Clothing
Bubbels & Jets
Coulisse B.V.
De Kadokamer
De Kröl Cafe-Zalencentrum
Dissel installatietechniek
Eetcafe Cafetaria De Bakker
Eetcafe Cafetaria ’t Zumpke
Electro Roetgerink
Groothuis optiek
Geert Hairstyling

Harrie Boomkamp voor mollen
Kuipers Haarmode
Leo interieurverzorging
Lubberink tweewielers
Margaret Groeneveld Uitvaartzorg 
Mirjam’s bloemenboetiek
Nollen brood en banket
Nijkamp Uitvaartzorg
Rabobank Rijssen-Enter
Roetgerink Mode en Schoenen
Slagerij/Traiteur  
Vincent Roetgering
Ten Berge Hairstylers
Tukkers Partyservice
van Otten Patissier en 
Broodspecialist
Vredehof uitvaartcentrum
Wolters Europe

Namens ons allen 
hartelijk dank hiervoor

Bestuur KBO

Sponsoren
Al deze adverteerders maken het de KBO financieel mogelijk om het 

cluborgaan “Voor en met elkaar” 2 maal per jaar uit te brengen. 
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De leeuwerik en de boer
De hemel stond strak blauw 
boven de landerijen. En de 
warme zon gaf de korenvelden 
geleidelijk aan een gouden 
tintje. 

Op één van de velden woonde 
een leeuwerik met haar kin-
deren. Het nest was goed ver-
borgen in het koren en de leeu-
weriken waren gelukkig. 
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Boven hun hoofden slingerden 
de volle, zware korenaren aan 
hun halmen heen en weer 
door het warme zomerbriesje. 
Moeder Leeuwerik was in deze 
tijd van het jaar bijzonder waak-
zaam. Ze luisterde elke dag of 
ze al het geluid van de maaiers 
hoorde. En ze waarschuwde 
haar kinderen om goed op elk 
verdacht geluid te letten. “Denk 
er om, dat je het me direct 
zegt, als je iets vreemds ziet 
of hoort. Want als de maaiers 
beginnen, zullen we een nieuw 
onderkomen moeten zoeken.” 
Terwijl de tijd verstreek, doken 
de leeuwerikjes kwetterend af 
en aan het hoge gras in, dat om 
de akker groeide. Dan weer vlo-
gen ze in de zonneschijn, dan 
weer zaten ze in de schaduw in 
het gras. Op een morgen onder-
brak de stem van een man hun 
spel. Ze kropen heel dicht bij 
elkaar; een stil luisterend, ang-
stig groepje. “Het is de hoogste 
tijd,” zei de man. 

Het was de boer, die heel dicht 
bij hen stond, terwijl hij de kore-
naren tussen zijn sterke bruine 
vingers voelde. “Ik moet de bu-
ren bij elkaar roepen om me te 
helpen maaien,” voegde hij er 
aan toe. 
De jonge vogels wachtten tot de 
man weg was. Toen vlogen ze 
snel naar hun moeder met het 
nieuws. Ze smeekten haar hen in 
veiligheid te brengen. “Tijd ge-
noeg, kinderen,” stelde deze hen 
gerust. “Als de boer op de hulp 
van zijn buren rekent, zal hij lang 
op zijn oogst moeten wachten.” 
Dit zeggende nam ze haar kin-
deren onder haar vleugels voor 
de nacht. 

Enkele zonnige dagen waren 
voorbij, toen de boer terugk-
wam. Deze keer stond hij héél 
dicht bij het nest. Hij was nu 
vergezeld van zijn grote en 
ongeduldige zoon. “Nog niets 
gedaan en het koren is rijp voor 
de oogst,” zei de zoon. 
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“We kunnen niet afhankelijk zijn 
van onze buren. Nee, we zullen 
onze ooms en neven oproepen 
om ons te helpen.” De jonge 
leeuweriken beefden opnieuw. 
Maar hun moeder verzekerde 
ze weer: “Wees maar niet bang, 
de ooms en neven hebben zelf 
landerijen. Die zullen heus niet 
komen. Let op mijn woorden.” 
Ze wachtte even, streek een 
veer recht, drukte dan haar kin-
deren dicht tegen zich aan en 
ging rustig verder: “Jongens, lu-
ister goed naar de woorden, die 
de boer de volgende keer zegt.” 

Twee dagen later stonden de 
boer en zijn zoon weer op het 
land. “De korrels vallen al uit de 
aren en er is nog niemand aan 
het werk,” zei de boer met een 
zorgelijk gezicht. “We kunnen 
niet langer op onze vrienden en 
familieleden wachten, mijn jon-
gen. We gaan onze zeisen scher-
pen en het koren zelf maaien. 
Morgen al. 

Er is geen tijd te verliezen”.
De leeuwerikjes hadden adem-
loos geluisterd en vlogen zo hard 
ze konden naar hun moeder. Ze 
piepten en sprongen opgewon-
den heen en weer, terwijl ze op 
hun moeder wachtten om het 
haar te vertellen. “Inderdaad,” 
zei die, “het is nu tijd om te ver-
dwijnen. Als de boer van plan is 
het zelf te doen, in plaats van te 
wachten op anderen, kun je er 
zeker van zijn, dat hij heel hard 
door zal werken, totdat het werk 
klaar is.” En zonder verdere pli-
chtplegingen dreef ze haar kin-
deren de lucht in om samen een 
nieuw huis te zoeken.

Moraal:
Als je iets gedaan 

wilt hebben,  
doe het dan zelf
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Vrijwilligers gevraagd
KBO-Enter zoekt vrijwilligers voor activiteitencommissie

Wegens vertrek van een van onze vrijwilligsters,  
tevens bestuurslid, zijn we op zoek naar mensen die lid willen worden 
van onze activiteitencommissie. 

Een aantal activiteiten komen 
regelmatig terug:  
kaarten ±12x per jaar,  
fietsen ±4x per jaar. 
Daarnaast zijn er bijzondere 
activiteiten zoals sinterklaasbingo, 
kerstviering, algemene 
ledenvergadering en de busreis. 

De werkzaamheden van de 
activiteitencommissie:
•	Kalender beheren 
•	Bestellen, ophalen en afrekenen 

van wat nodig is
•	Trefpunt: voorbereidingen, 

bardienst, ruimte op orde 
brengen

•	Organiseren fietstochten, 
sinterklaasbingo, kerstviering

•	Meehelpen aan samenstellen van 
ons boekje

Om vrijwilliger te worden bij  
KBO-Enter hoeft u niet per se  

lid te zijn of te worden van de KBO,  
mag natuurlijk wel. 
We zoeken mensen  
die mee willen helpen. 
Ons is gebleken dat de activiteiten 
door onze leden zeer worden 
gewaardeerd.

Meld u aan, 
stuur een briefje naar:
Bestuur KBO-Enter,
Dorpsstraat 127, 7468 CJ  Enter.
E-mail: info@kbo-enter.nl

Als u iemand kent die dit misschien 
zou willen doen, geef haar of 
hem dan s.v.p. bericht dat we 
vrijwilligers zoeken.
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Unie KBO, KBO-Overijssel
Als plaatselijke afdeling zijn we deel van de provinciale KBO-Overijssel 
en de landelijke Unie KBO. 

Veelal samen met de PCOB, 
zetten zij zich in om de belangen 
van de senioren te behartigen. 
Bijvoorbeeld door lobby in Den 
Haag om die zaken die de senioren 
raken onder de aandacht te 
brengen. 

De KBO Overijssel zorgt ervoor dat 
de afdelingen worden ondersteunt 
in het beantwoorden van vragen 
die door de leden worden gesteld. 
Zij voeren projecten uit die o.a. 
te maken hebben met het thema 
wonen. 

Er zijn  werkgroepen en commissies 
die in de provincie cursussen 
en presentaties geven op het 
gebied van belangenbehartiging, 
veiligheid in en om de woning. 
Door tabletcoaches worden op 
aanvraag cursussen gegeven en 
worden er presentaties verzorgd 
op het gebied “ouderen in veilige 
handen”. 

KBO-PCOB Magazine verschijnt 
tien keer per jaar met interessante 
artikelen. KBO-PCOB-Overijssel 
werkt samen met het blad 
Hart van Senioren, waarin u 
onder meer veel regionale 
wetenswaardigheden kunt lezen. 
De KBO biedt via haar website 
aanbiedingen aan. 
Lees meer over bovenstaande 
via onze eigen website 
www.kbo-enter.nl.
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Activiteiten najaar 2022
Maand Dag Tijd Activiteit

Augustus Za 27 13.30 Vrijwilligersmiddag

Augustus Woe 31 14.00 Jaarvergadering
Gezellige middag

September Woe 7 13.45 Kaarten

September Woe 14 13.30 Fietsmiddag

September Woe  21 8.45 Busreis

September Woe 28 13.30 Klompengolf
Bij Gerda

Oktober Woe  5 13.30 Fietsmiddag
Twickel tuin-Gerrit

Oktober Woe 12 13.45 Kaarten

Oktober Woe 26 13.45 Kaarten

November Woe 9 13.45 Kaarten

November Woe 23 13.45 Kaarten

November Woe 30 14.00 Sint Bingo

December Woe 7 13.45 Finale kaarten

December Za 10 14.00 Feestmiddag  
bij de Krol

December Woe 14 14.00 Kerstviering
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KBO Afdeling Enter Juni 2022

Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer 112
Politie, niet dringend 0900 8844 
Zorgloket Wierden 0546 – 580990
Mantelzorgondersteuning 0548 – 638830
Loket bouwen en wonen 0546 – 580838
Woon Advies Commissie Wierden/Enter 06 53318700
Cliëntenraad WMO 0546 576932
Regio Taxi Twente 0900 – 1814
Woonzorgcentrum “Het Reggedal” 0547 - 289444
Maaltijdvoorziening 0547 – 383200
Stichting “De Welle” 0546 – 571693

Huisartsen:
Dr. Ebbens/Dr.Rosendal 0547–381396 spoed 0547-383751
Dr. Waardenburg 0547–381250 spoed 0619974074
Dr. Wassink  0547–381671 spoed 0547-380920
Centrale Huisartsenpost Almelo 
(buiten kantooruren en in het weekend) 088 5880588

“Voor en met elkaar” is het boekje van de KBO Enter  
met informatie, artikelen en reclame van, voor en door de leden  
en de sponsoren.
Het boekje verschijnt twee keer per jaar.
Bewaar het goed zodat u de informatie nog eens terug kunt lezen.

Samenstelling/eindredactie Bestuur KBO Enter
Layout  Harrie Nijhuis


