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Lieve Abob-leden…..

We zijn al weer in de laatste maanden van 2021 beland. 
Voorzichtig zijn we weer vanaf september met de activiteiten 
begonnen.  
Vrijdagmiddag 12 november heeft er na lange tijd weer een 
ledenvergadering plaatsgevonden.
Daarbij hebben we 14 leden, waarvan 9 dames en 5 heren, die 
25 jaar lid zijn, in het zonnetje gezet. We hopen natuurlijk, dat 
zij nog lang lid mogen blijven.
Helaas zijn er dit jaar ook veel leden overleden , namelijk 34 
leden; daarmee is ons ledental ook sterk gedaald en dat heeft 
helaas ook (een beetje) consequenties voor de contributie.
Dat lees u verderop in dit boekje.
Het aantal positief geteste mensen is op dit moment (medio 
november) erg hoog en de maatregelen zijn wederom 
aangescherpt.
We wachten nu op een derde vaccinatie, een booster. Wel 
blijven de theaters vooralsnog open en kun je met een 
vaccinatiebewijs naar binnen. Ik weet helaas nu niet, wat er in 
december gaat gebeuren. Voor meer informatie over de 
kerstviering op donderdagmiddag 16 december, 14.00 uur, kunt 
U kijken op abob.nu, waar we zullen vermelden als het 
optreden van het  Schellevissen vrouwenkoor uit Almelo niet 
door kan gaan.
Ook kunt u bellen met het Kulturhus 074-2657200.
Op onze website abob.nu staat nu ook het complete blauwe 
boekje; dus mocht u het papieren boekje kwijt zijn, dan kunt u 
het daar toch nog lezen.





Binnenkort komen de bestuursleden bijeen om de bodelijsten te 
herzien.   
We gaan bekijken of de bodes zoveel mogelijk de blauwe 
boekjes in hun eigen buurt kunnen rondbrengen.
Zo mogelijk kan er dus een wijziging komen in de bodelijst.
Rest mij nog U hele mooie kerstdagen toe te wensen en een heel
voorspoedig 2022.

Afscheid nemen van het oude jaar
’t is omgevlogen, een nieuw jaar ligt klaar.

Herinneringen van vreugde en verdriet
het is niet terug te draaien
zoiets kan nu eenmaal niet.

Als wij straks het nieuwe jaar verwelkomen
Met al onze voornemens en dromen
hoop ik, dat liefde en gezondheid 

op uw pad blijven komen.  

Riet





Busreis ABOB zondag 17 oktober      

Zondagmiddag om 13.00 uur vertrokken we met 31 leden van 
de ABOB voor een middagtocht naar de Achterhoek.
Allereerst naar Zelhem, waar we een bezoek brachten aan een 
soort oudheidkundig museum genaamd “Smedekinck”.
Voordat we in 3 groepen opgedeeld werden en langs allerlei 
bezienswaardigheden geleid werden, genoten we van een kop 
koffie en gebak; trouwens ook over het weer viel niets te klagen,
het was een prachtige en rustige, droge  najaarsdag en daar 
hadden we gewoon geluk mee, want het museum kende ook een
aantal bezienswaardigheden buiten, zoals een paar koetsen, een 
soort kapel, en een uitgebreide kruidentuin met duidelijke 
vermelding van de namen op een bordje; teveel om te 
onthouden, verzuchtte iemand van ons gezelschap.
Tegen 16.00 uur vertrokken we voor een prachtige rondrit door 
de Achterhoek, dat toch een ander soort landschap kent, dan wij 
in Twente gewend zijn; veel nogal smalle wegen met bomen van
diverse soorten aan weerszijden.
Zeker vermeldenswaard is Zwiep, waar we langs de 
Uitspanning en  Spelerij kwamen met de alom bekende “Witte 
Wieven”en het ritje door het dorp Gelselaar met zijn 
boerderijen midden in het dorp.
Heel fijn, dat onze chauffeur Hans, van ter Beek reizen tijdens 
de hele rit op een prettige en onderhoudende wijze tekst en 
uitleg gaf over alle bezienswaardigheden onderweg.
We sloten de dag af met een heerlijk 3-gangen diner bij Evers in
Haaksbergen, waarna we om 20.00 uur weer arriveerden in 
Borne.
Fijne middag met een hele leuke groep, die zichbaar volop 
hebben genoten van deze tocht.





EVEN STIL STAAN ……….

De stille dagen komen er aan

Tijd om even stil te staan

Overdenken en bezinnen

Afsluiten of opnieuw beginnen

Wat te doen met wensen of dromen

Dingen die jou zijn overkomen

Laat ze zijn en laat ze achter

De ergste worden zachter

De mooiste krijgen een plaats in je hart

Maak ieder jaar een nieuwe start

Begin aan je oude of nieuwe dromen

Laat het leven op je af komen

Heb lief, bewonder en geniet

Meer dan dit leven heb je niet…….      





IN DEZELFDE SCHUIT…….

Je hebt de regels steeds in acht genomen,
exact conform de richtlijnen gewerkt,

bent telkens tot een oplossing gekomen,
toch wordt opnieuw je vrijheid ingeperkt.

Je mag er boos om zijn, het jouwe vinden
je over de minister-president

en zijn besluiten lopen op te winden,
ik denk, dat hij die onmacht wel herkent.

Ook mij kan het zo nu en dan benauwen,
Maar dan besef ik: ik sta niet alleen.

Dit raakt ons allemaal, dus heb vertrouwen.
Al vergt het veel, we komen hier doorheen.

We zitten samen in dezelfde schuit
en samen komen wij er ook weer uit.

Robin Bleeker ( stadsdichter Deventer)
      





Ook dit jaar zal er op Eerste
Kerstdag in het Kulkturhus

de Bijenkorf geen
Kerstherberg worden

gehouden.

De ABOB-Kerstmiddag op
donderdag 16 december in
het Kulturhus gaat  door.
Zorg dat u de QR-code

(CoronaCheck) bij u hebt.

ABOB-Programma 20222 

Avondprogramma in Kulturhus de Bijenkorf  19.30 uur

27 januari: Ranja en de Rietjes

24 februari: Gebroeders Nijenhuis

28 april: Dubbel 6 (Homan & Oude Vrielink)

Nog niet bekend: 22 september; 17 november; 
15 december: Kerstmiddag

ABOB-Middagprogramma 2022 in de Stefans Hof 13.30 uur

24 maart: Gé Nijkamp 

nog niet bekend: 27 oktober



Kerstverhaal : Kerst bij de Kapper

Buiten was het guur weer en joeg de 
wind de sneeuw in het rond. Maar 
binnen, binnen in de warme 
kapperszaak…… speelde de radio 
zijn favoriete kerstliedjes. Kapper 
Gerard bezemde met ferme vegen de
haren rond zijn kappersstoelen weg. 
Hard werken, die kerstperiode, maar 
ook beregezellig. Zo meteen de 
laatste klant, en dan lekker een paar 
dagen genieten met de familie.

Voor de deur stopte een taxi. De 
taxichauffeur hielp een oude dame 
uit de auto. Aan zijn arm bracht hij 
haar door de glibberige sneeuw naar 
de deur.

“Ha die Gerda, kom binnen meid!” De deur ging snel weer dicht om de 
sneeuw en de kou buiten te houden. Over een uur zou ze door een andere 
taxi weer opgehaald worden. Gerda zakte neer in de kapperstoel. “Koffie 
was het hè, met melk en suiker?” Ze knikte.

De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit dan anders, en haar ogen 
keken wat waterig in de grote kappersspiegel. Op zijn gemakje maakte 
Gerard een kopje koffie. “’t Is koud hè Gerda.” Ze knikte.

“Hoe is het ermee, Gerda?”, zei Gerard terwijl hij haar het kopje koffie gaf 
en achter haar ging staan. Ze keek hem in de spiegel aan.



“Moeilijk, Gerard, moeilijk. Ik wil niet klagen hoor, maar… ik mis hem 
zo.”

Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar hij altijd zat om de 
vrouwenblaadjes te lezen die op het tafeltje lagen. En naar het bankje 
buiten voor het raam, waar ‘ie dan altijd even ging zitten roken terwijl hij 
op haar wachtte.

Gerard knikte. Ondertussen zette hij de benodigdheden voor het knippen 
en watergolven klaar. 21 jaar knipte hij ze al. Ze kwamen altijd samen. En 
wat een lol hadden ze gehad met z’n drieën. Er had zelfs wel eens een klant
gevraagd of ze broers en zussen waren. Ja, zijn dag was al goed geweest 
als hij ’s morgens hun afspraak had zien staan in zijn agenda.

“Ga je nog wat leuks doen met de kerstdagen?” Stomme vraag. Ze hadden 
geen kinderen gehad en de meeste familie was al overleden.

Moedig keek ze hem aan. “Ik ga er het beste van maken, Gerard.”

Hij staarde naar de beslagen ramen. “Zelfde als de vorige keer?”

Ze knikte, maar toch aarzelde hij. Wat er nu in zijn hoofd rondspeelde. Dat 
kon toch niet? Maar, waarom eigenlijk niet? Waarom niet gewoon doen?

Snel begon hij te praten, ratelen haast. “Zeg Gerda, wat als ik je eens een 
heel nieuw, ander, feestelijk kapsel geef. Met een verrassing? Nee, geen 
vragen stellen. Ik heb een plan! Vertrouw me!”

Ze keek hem nieuwsgierig aan. Toch ook met een klein glimlachje om haar
mond. Die gekke Gerard ook altijd.

Toen hij klaar was herkende ze zichzelf niet meer terug. Die blauwpaars 
geverfde lok, dat kon toch eigenlijk niet voor een dame van haar leeftijd… 
Maar, het had ook wel iets chique. En Gerard had gezegd dat het goed bij 
haar ondeugend glinsterende ogen pastte.

De taxi stond al een tijdje buiten te wachten. “Maar Gerard…”



“Ssst, niets vragen, mijn plan is nog niet klaar!”

Hij hielp haar in haar jas en in de taxi. Hij smoesde wat met de chauffeur 
en keek haar nog een keer met een grijns aan.

“Morgen om tien uur word je opgehaald. Doe je feestelijke jurk aan!”

Op eerste kerstdag stapte Gerda ’s morgens nieuwsgierig en opgewonden 
in de taxi. Die stopte bij een huis dat ze helemaal niet kende. De deur 
zwaaide open en daar stond, met een rode kerstmuts op zijn hoofd en een 
enorme lach op zijn gezicht: Gerard! Hij kwam naar haar toe, kuste haar op
haar wangen en nam haar mee naar binnen.

“Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Vandaag hebben we een eregast, die ik
speciaal uitgenodigd heb omdat ik het zo’n fijn mens vindt. Dames en 
heren: Gerda!”

Een beetje verlegen maar toch ook wel genietend ging Gerda op in de 
warmte van de familie. Een uurtje later keek ze dankbaar naar Gerard. Hij 
grijnsde terug en gaf haar zijn grootste knipoog.



De Droomboom

Pats… Daar ligt ook de laatste bal in honderdduizend 
flinterdunne stukjes op de grond. De tranen biggelen over haar 
wangen. Weg droom.

Mama ging boodschappen doen en daarna zouden ze samen de 
boom versieren. Maar zij wilde mama verrassen en de mooiste 
boom voor haar maken die ze ooit had gezien. Een echte 
droomboom.

Maar in plaats van blij, zou mama nu vast boos zijn.
Wat moet ze doen? Ze kijkt rond en krijgt dan een ingeving. 
IJverig gaat ze aan de slag en ruimt daarna alles op. Precies op 
tijd.

Mama’s mond valt open als ze de kerstboom ziet, waarin de acht
met kerstafbeelding gedecoreerde onderzettertjes vrolijk 
rondddraaien. Ze ziet het in moeders ogen: het ís de allermooiste
ooit



Sporen door de wereld:         Indian-Pacific railway.

De Indian-Pacific 
railway is een 
spoorlijn in 
Australië die 
loopt van Perth, in
het westen, aan de
Indische Oceaan 
naar Sydney, in 
het oosten, aan de

Grote Oceaan. Hij passeert daarbij de plaatsen, Coolgardie 
– Kalgoorlie –Port-Augusta en Broken Hill. De lijn is 4352
km lang en de reis duurt ca. 65 uur de en doet dit in vier 
dagen. De spoorlijn heeft het langste rechte stuk ter wereld 
een lengte van 478 km en loopt over de Nullarborvlakte. 
De “The Indian Pacific” is een toeristische trein die voor 
het eerst reed in 1970. Nadat de regering de standaard 
spoorwijdte had doorgevoerd, daarna kon de trein in één 
keer doorrijden. Een groot deel van het traject volgt dan de 
Trans- Australian Railway. 
In het begin waren er drie reizen per week, Tegenwoordig 
is dat één keer per week.

 De trein is dan 25 rijtuigen lang en wordt getrokken door 
twee  locomotieven.



Voorbeeld: De Intercity Expres van Amsterdam Centraal 
naar Berlijn Ostbahnhof, die ook door Borne rijdt, heeft 
vijf rijtuigen en één locomotief. 

 Vanwege de lengte moet de trein in Sydney in twee delen 
aan het perron staan.

Wil je met de trein mee dan zijn er verschillende 
prijsklassen. Afhankelijk wanneer je reist, welke richting je
gaat en welke service je wilt.
 b.v.  een Australische dollar kost  1,55 Euro 
 Goedkoopste reis (Gold Single) is   Aus.$ 1885. = € 2921. 
 Duurste ( Platinum Service) is Aus.$  2525. = € 3914.

Backpackers en kinderen genieten vaak een korting.



Liedjes van toegezongen vrouwen.
Suzanne.
Er zijn veel liedjes waarin een met name genoemde vrouw 
wordt toegezongen. Een daarvan is “Suzanne”, van de 
Nederlandse band:  VOF de Kunst. uitgebracht in 1983. 
Het is een lied over een romantische avond van de zanger 
met zijn liefje Suzanne, een avond die uiteindelijk in het 
water valt door een storend telefoontje op het verkeerde 
moment.
Toen het liedje 35 jaar bestond (in 2018), nodigde de band 
alle Suzannes in het land uit voor een gratis concert, als 
compensatie voor het feit dat ze zo veel jaren dit lied 
hebben moeten aanhoren als ze hun naam noemden.

Suzanne.
We zitten samen in de kamer

En de stereo staat zacht
En ik denk nu gaat ‘t gebeuren
Hierop heb ik zo lang gewacht

Niemand in huis, de deur op slot
Mijn avond kan niet meer kapot

Refrein:
Suzanne,  Suzanne,

Suzanne,  ik ben stapelgek op jou



Ik leg mijn arm om haar schouders
Streel haar zachtjes door haar haar

Ik kan het bijna niet geloven
Voorzichtig kussen wij elkaar

En opeens gaat de telefoon
En een vriendelijke stem

Aan de andere kant van de lijn
Verontschuldigt zich voor
“t  verkeert verbonden zijn

En ik denk bij mezelf:
Waarom nu,  waarom ik,  waarom?   Refrein:

Suzanne……..

Ik ga maar weer opnieuw beginnen
Zoen haar teder in haar nek

Maar de hartstocht is verdwenen
En ze reageert zo gek

Ze vraagt of er nog cola is
En ik denk, nu is het mis.               Refrein: Suzanne……..

We zitten nog steeds in de kamer 
Met de stereo op tien

’t Zal nu wel niet meer gebeuren
Dus ik hou het voor gezien

Ze zegt:”Ik denk dat ik maar ga”.
Ze zegt: “tot ziens”  en ik zeg: “ja”.   Refrein:

Suzanne……



In het licht van de ster

Blij huppelt Iris achter papa, mama en Mike aan door de 
donkere stad. Elke dag loopt ze deze weg naar school. Over 
bruggetjes en langs de oude huizen aan de vlietjes. Het is altijd 
al een gezellige route, dwars door het oude centrum, maar 
vanavond helemaal. Het carillon van de Grote Kerk speelt een 
oud kerstlied en de lampjes die overal branden geven de stad 
een extra sprookjesachtige sfeer.

Iris ziet nog meer klasgenootjes die zich in de richting van de 
school begeven voor de kerstfeestviering. In haar zak voelt ze 
het twee euromuntstuk. Aan het eind van de avond mag ze 
daarmee zelf warme chocolademelk halen. Ze kan zich er nu al 
op verheugen.

De rookwolkjes van haar adem verdwijnen in de donkere nacht. 
Ze lijken richting die ene ster te kringelen, die daar zo fel aan de
hemel schittert. Dan huppelt ze verder, nieuwsgierig naar de 
klanken van een moderner kerstliedje dat brutaal het geluid van 
het carillon overstemt. Steeds duidelijker is het te horen. Het 
brengt haar tot vlakbij school, waar een man met een gitaar de 
vertolker blijkt te zijn. Op de grond ligt een pet, waarin slechts 
een paar muntjes liggen.

Mike trekt aan haar mouw, ze moeten nu echt opschieten. 
Terwijl het gitaarspel langzaam weer wordt opgeslokt door de 
klanken van het carillon, kijkt Iris over haar schouder. Haar 
ogen ontmoeten de droeve blik van de muzikant, maar dan is 
daar de school al.

De kerstviering is een waar feest met lichtjes, muziek en een 
verhaal. Eén gedicht raakt Iris in het bijzonder: Wees een lichtje 



 voor de mensen om je heen, zoals een ster die aan de donkere 
hemel straalt. Het doet haar even denken aan de felle ster van 
zojuist en aan de ster boven de stal waar Jezus werd geboren. 
Misschien was het dezelfde ster wel…
Dan is het al tijd voor de chocolademelk. Ze voelt de munt in 
haar hand branden, maar ze is vast besloten. Ze hoeft dit jaar 
geen chocolademelk.

De muzikant staat er nog. Verlegen loopt Iris naar hem toe en 
werpt haar munt in het petje. Meteen brandt er een lichtje in zijn
ogen en ze wordt helemaal warm van binnen, nog warmer dan 
de chocolademelk gedaan zou hebben. En als ze haar adem 
uitblaast richt ze haar blik weer op de ster. De ster die, zo weet 
ze, even weerspiegelde in de ogen van de muzikant.

 

Laat je lampje altijd schijnen
wees een licht voor iedereen

dat zal de kilte doen verdwijnen
en zorgt voor vrede om je heen





Dankbetuigingen  

Voor het doorgeven van dankbetuigingen n.a.v. ontvangen
attenties kunt u schrijven of bellen met: 
Theo Ikink, van Heemskerkstraat 27, 7622JG
Borne   Tel: 074-2662131 Als vertegenwoordiging
van de ABOB wordt de volgende bode bedankt. 

Mw.ter Steege bedankt Mw.Bloemendaal voor het bloemetje 
vanwege thuiskomst uit het ziekenhuis.

Frank Stuifznad bedankt Marian Ikink voor de attentie ter 
gelegenheid van zijn 85e verjaardag.

Lenie Nieuwkamp bedankt  Dhr.Mulder voor het bloemetje ter 
gelegenheid van haar 80t verjaardag.

Dhr.Hollander bedankt Marian Ikink voor de plant vanwege zijn
ziekte.

Mw. Krajenveld bedankt Dhr. Roelofs voor de blomen ter 
gelegenheid van haar 80e verjaardag.

Dhr. en Mw. Ten Brink bedanken Dhr.Keur voor de bloemenbon
ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

Gerda Welberg bedankt Mw.Bloemendaal voor de bloemenbon 
vanwege haar thuiskomst uit het ziekenhuis.





NIEUWJAAR

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met je mooiste kleren aan

Dat is wel erg gezellig
Maar je hebt er niet veel aan

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een grote zak vol goud

Maar dat heeft weinig waarde
Als niemand van je houdt

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met een lekker glaasje wijn

Maar als dat op is, wat dan nog?
Er moet iets beters zijn

Een nieuw jaar kun je beginnen
Met ’n heel erg mooi gedicht
Maar het beste is altijd nog
Begin met een blij gezicht.





Vanuit de Algemene Ledenvergadering, 
gehouden op vrijdag 12 november 2021.

In het jaar 2022 geldt:

Lidmaatschap:
€ 18,50 per persoon (inclusief een zogenaamde Blauwe Boekje)
€ 31,00 per paar (inclusief een zogenaamd Blauwe Boekje)

Toegang ABOB-avonden en/of middagen
Niet-ABOB-leden: € 5,00
ABOB-leden: € 0,00

Koffie en/of thee consumpties:     
Tijdens ABOB-avonden en/of middagen: eigen rekening
Tijdens Algemene Ledenvergadering en/of andere 
bestuurlijke bijeenkomsten: € 0,00

Lotenprijs tijdens ABOB- avonden en/of middagen:
 4 loten : € 2,00   8 loten: € 3,00

12 loten: € 4,00 16 loten: € 5,00





KERSTMIS                     
Ik wens je met kerstmis

een warme stal,
een veilige ruimte om te schuilen als het nodig is

Ik wens je een os en een ezel
om je te verwarmen als het kil is.

Ik wens je herders op je weg
die je gelukkig maken met schamele geschenken

Ik wens je de wijzen van elders,
die je inzicht geven, die je met kennis en kunde optillen.

Ik wens je een kribbe
als een veilige geborgen plek

Waar je je dromen ongegeneerd mag dromen.

Ik wens je een trouwe vriend als Jozef,
Die je nabij blijft, geen eisen stelt,

maar je genegen is.

Ik wens je een warme vriendin als Maria
die naar je blijft luisteren en altijd

Achter je blijft staan, wat het leven ook brengt.

Ik wens je met Kerstmis
De genade van een eenvoudige kerststal.

Ik wens je vooral, dat je os en ezel, herder en koning,
Maria en Jozef mag zijn voor anderen……

Piet Stienaerts



Bewegen voor ouderen.
Van september t/m april kan men iedere donderdagmiddag, van 
14.45 tot 15.30 uur, oefeningen doen gericht op ouderen onder 
leiding van Monique Bijker. 
Locatie “Het Klaverblad” achter radiozaak LEC. 
De kosten zijn € 12,-- per maand. 
Contactpersoon Mw. S.Leliefeld, tel.074-2661888.

Kaarten.
Iedere maandagmiddag, het hele jaar door, kan er gekaart 
worden in ’t Dijkhuis van 13.30 tot 16.30 uur. Contactpersoon is
Mw.Lagendijk, tel.074-2666551.

Contributie.
De contributie voor leden van onze bond in 2022
Echtparen/samenwonenden € 31,-- per jaar
Alleenstaanden € 18,50  per jaar

Bij geen automatische incasso wordt  u verzocht de 
verschuldigde contributie voor 1 maart over te schrijven op de 
rekening van de ABOB : NL 51 RABO 0145 6755 80 

Opzeggingen schriftelijk aan de secretaris voor 1 december. 
Verenigingsjaar is gelijk aan kalenderjaar.

WMO-loket.
Bewoners van de gemeente Borne die vragen hebben over 
wonen, welzijn en zorg kunnen terecht bij het WMO-loket in het
gemeentehuis tijdens de openingstijden. Het WMO-loket is 
telefonisch te bereiken op tel.074-2658500 of per e-mail 
wmo@borne.nl

mailto:wmo@borne.nl





