jaargang 27 - nummer 5 - mei 2015

INHOUDSOPGAVE
AGENDA
VAN DE REDACTIE
VOOR DE ZIEKEN
VOOR DE JARIGEN
VAN DE BESTUURSTAFEL
WIST U DAT…
AANMELDINGSFORMULIER
SCHAAKLIEFHEBBERS
ZEVENDAAGSE REIS
OP VERHAAL KOMEN
DE VERZUCHTING
WETSVOORSTEL AOW-GERECHTIGDEN
COLOFON

1
2
2
2
3
5
7
7
9
10
11
13
15

AGENDA
27 apr
13.30 uur Bloemschikken
13 mei
Door en voor elkaar
Fietsen
Elke dinsdag mei t/m sept, vertrek 09.30 uur, 25 km.
Elke 1e en 3e zondag v/d maand, vertrek 10.00 uur, 50 km.
Zomerstop 2015: ma 27 juli t/m vrij 14 aug
23 okt
Regio kaarten in Lievelde
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VAN DE REDACTIE
fleurig
Het zit er aan te komen! U zult wel denken: ”Wat?” Het voorjaar natuurlijk. Ik
denk dat er velen onder u zijn die er met smart op zitten te wachten. Deze
week viel het me op dat de vogeltjes al weer aan het fluiten zijn. Dat geeft
me een vrolijk gevoel. En als dan de zon ook nog schijnt, ziet het er allemaal
fleurig uit. Mijn moeder zou zeggen: “Kiek, ut broest de grond uut” Binnen
een paar dagen is alles groen. Je krijgt dan
weer zin om te wandelen en te fietsen. Dat is
ook te merken aan de andere mensen.
Opeens zie je veel meer mensen buiten. Als u
dan ’s avonds moe maar voldaan weer
thuiskomt, ligt daar de KBO-Mededelingen.
Wij van de redactie wensen u ook nu weer
veel plezier met het lezen ervan.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
steun
Ziek zijn hoort bij het leven. Iedereen zal dat onderschrijven. Maar als het jezelf aangaat, is het heel vervelend. Een gewone verkoudheid of een griepje
gaan wel weer over. Dat hebben veel mensen de laatste maanden wel ervaren. Het was een langdurige griep met veel hoesten en proesten. Maar als je
te maken krijgt met een chronische- of ernstige ziekte wordt het leven ineens
heel anders. Het is dan niet altijd even gemakkelijk. De steun van familie en
vrienden is dan ook hard nodig. Als is het alleen maar om een kopje koffie te
komen drinken en een babbeltje te maken. Van deze kant willen wij u het allerbeste toewensen en we hopen dat u lieve mensen om u heen heeft. Veel
sterkte de komende maand.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
versierd

Wat vond ik het vroeger geweldig dat ik jarig was. De hele kamer was behangen met slingers. De stoel was versierd. Op school kreeg je een hoedje op
en je mocht de hele dag naast iemand zitten die je zelf uit mocht kiezen. De
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nachten ervoor sliep ik er al slechter van. En spannend dat
het was… Die spanning is er met het ouder worden wel
afgegaan. Wat mij betreft, mag de tijd af en toe wel eens
even stil blijven staan. Maar daar hebben we niets over te
vertellen. Tegenwoordig ben ik dankbaar dat ik weer een
jaartje ouder mag worden. Ik hoop dat het bij u ook zo
gaat. Ik wil iedereen dan ook weer een fijne verjaardag
wensen.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste leden, we hebben het voorjaar en zo mogelijk de zomer zo langzamerhand al in de bol. De buitenactiviteiten vieren hoogtij, wintercursussen zijn gestopt, we zitten weer vaker op de fiets, de wandelschoenen zijn -keurig gepoetst- weer bestand tegen een fikse afstand. We gaan ’s avonds, nu het
weer lang licht is, vaker op pad. Heerlijk! Dat betekent dat we mogelijk ook
een aantal leden wat minder in De Treffer zullen treffen nu hun talencursus,
iPadinstructie, bridgeles enz. erop zit. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Er zijn
nog mogelijkheden genoeg om je ook in het zomerseizoen te vermaken in en
rondom ons gebouw. Wat te denken van een fietstocht op dinsdag of zondag,
een balletje gooien op de boulesbanen, een bakje doen tijdens de inloop. Nog
even wat kennis vergaren op de computerinstuif op de woensdag… Er zijn volop mogelijkheden om niet in je eentje door de tijd te hoeven. En wat te denken van dé zomertoppers van onze vereniging; de altijd sterk in trek zijn de 5daagse en 7-daagse reis. Gezelligheid en vermaak volop!
De Treffer is gesloten op Koningsdag en Bevrijdingsdag!
Algemene ledenvergadering 2015
Op 18 maart werd de 63e ALV gehouden. Deze bijeenkomst gaat de boeken in
als een rustige, constructief verlopen vergadering. Een vijftigtal mensen had
ondanks of misschien dankzij het mooie weer, de weg naar De Treffer gevonden. Na een woord van welkom door voorzitter Stien Pothof werden de leden
die in de periode ALV 2014 – ALV 2015 zijn overleden door Marja Koenders
genoemd en herdacht gedurende een minuut stilte. Het gedicht 'Afscheid'
werd ter hunner eer door Joke Brüning voorgedragen. De jaarverslagen over
2014 doorgenomen. Er waren geen bijzondere opmerkingen. Penningmeester
Hans Halink vertelde hoe de euro’s zijn portemonnee inrolden en hoe zij er
ook weer bijna net zo snel uitvlogen. Henk Navis en Herman Scheers, leden
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van de kascommissie, gaven daarna verslag van hun bevindingen toen zij de
boekhouding van Hans eens nauwkeurig onder de loep hadden genomen; de
heren waren tevreden met wat zij in de boeken aantroffen. Een fijne bijkomstigheid: ook 2014 werd met een positief saldo afgesloten. Tijdens het agendapunt bestuursverkiezingen passeerden een aantal namen de revue: Ineke
Janssen-Bijkerk gaf aan ook na een indrukwekkende periode van 9 jaar, nog
door te willen mits de aanwezigen het daarmee eens waren. Luid applaus onderstreepte dat men Ineke’s grote aandeel in het totale KBO plaatje weet te
waarderen. Stien Pothof stelde zich eveneens herkiesbaar. Ook daar kon de
vergadering zich in vinden. Middels een schrijven aan de vergadering, voorgelezen door de voorzitter, legde secretaris Joop Rutjes uit waarom hij geen
deel van het bestuur meer zal uitmaken. Voor deze functie is nog
geen kandidaat gevonden. Dan was
de beurt aan aftredend bestuurslid
Annie Domhof. Gedurende 9 jaren
maakte Annie deel uit van het algemeen bestuur. Zij had zitting als
afgevaardigde van de werkgroep
Cultuur. Annie zag in haar zittingsperiode het gehele proces van de
totstandkoming van De Treffer
langskomen en heeft over alles helpen meedenken en haar input in
het geheel gehad. Door haar humorvolle humeur, haar tomeloze inzet en hartelijke betrokkenheid bij
alle leden heeft Annie een grote
plek in ieders hart weten te veroveren. Mooie bloemen, een cadeaubon en de allerbeste wensen vielen
deze duizendpoot terecht ten deel.
En het fijnste bij afscheid is de wetenschap dat Annie binnen haar
werkgroep Culturele activiteiten gewoon door blijft gaan. Marjolein Rosendaal
werd als nieuwe bestuurskandidaat voorgedragen. Haar voordracht werd met
applaus ondersteund. Marjolein stelde zich in een vlot en spontaan woordje
voor aan de aanwezigen. Daarna waren er lovende woorden van de voorzitter
voor notuliste Joke Krabben. Joke ondersteunt, met haar computervaardigheden en secretariaatservaring, het bestuur daar waar nodig en gewenst. Na
het beantwoorden van een paar vragen o.a. over het bezoek aan de Rabozittingen en bestuursbezoek aan werkgroepbijeenkomsten, werd de vergadering
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gesloten. Onder het genot van een 'natje' werden de zaken nog eens informeel dunnetjes doorgesproken.
Jeu de boules coördinatoren Ed en Theo:
Sinds de gezellige informatiemiddag op 23 maart hebben Ed Jacobs (373873)
en Theo Engelbarts (374843) zich opgeworpen als coördinatoren. Bij hen kunt
u terecht met vragen over speeltijden, gebruik van verenigingsballen, formeren van groepen, het organiseren van een gezellige boulesmiddag, etc, etc.
Het gebruik van de banen is -voor leden- gratis.
Activiteitengids 2015-2016 komt medio augustus uit
De nieuwe gids komt medio augustus bij u thuis. Wij verwachten dat hij eind
juni al op de website zal staan. Mocht u nu al weten dat u perse een bepaalde
cursus wilt volgen dan kunt u dat altijd via het secretariaat of via de contactpersonen (zie huidige activiteitengids/website) eerder aangeven.
DOOR en VOOR ELKAAR Kleurrijk Open Huis in De Treffer
Wanneer? Woensdagmiddag 13 mei 14.00 uur - 17.00 uur in ‘De Treffer’
Voor wie? Voor alle leden en belangstellenden van 0 tot 110 jaar.
Wat? Expositie van beeldhouwwerken, houtsnijstukken, schilderijen, handwerkcreaties etc. Demonstraties van line dance, bloemschikken, bridgen,
koersbal, open repetitie Senioren Koor, yoga, etc, etc...
KBO-leden die eigen, huisgemaakte producten onder de aandacht willen
brengen, kunnen contact opnemen met Annie Domhof (351782) of Marja
Koenders (374511). In de ochtenduren wordt de expositie ingericht. Deelnemers ontvangen tijdig bericht…
FILMMIDDAGEN; gezellig gratis uit naar De Trefferbios.
De laatste film van het seizoen zit er al weer op. In september gaan we weer
door. Er liggen al weer een aantal mooie rolprenten op de KBO plank. Maar er
zal iets gewijzigd gaan worden in de formule. De entree zal vanaf september
gratis zijn. De consumpties worden daarentegen die middagen op eigen
kosten genuttigd.

Wist U dat…
*De Treffer op Koningsdag, ma. 27 april en op Bevrijdingsdag, di. 5 mei
gesloten is?
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*KBO afdeling Vragender op do. 21 mei in zaal Overkamp een interessante
themamiddag organiseert over alles wat betreft Hospice De Lelie te
Winterswijk. U bent welkom. Aanvang 14.00 uur. De entree is €5,00.
Daarvoor ontvangt u koffie/thee, een drankje en een hapje.
*Annie Domhof- van Uem, na een lange staat van 9 zeer zinvolle dienstjaren
in het bestuur, nu afscheid heeft genomen van het hoofdbestuur?
*Marjolein Rosendaal inderdaad tot het bestuur is toegetreden?
*Dora te Moller en zoon Peter zich al volop bezighouden met het aanstaande
Jan te Moller koersbaltoernooi in juni?
*Er een buitengewoon interessante en informatieve middag was over alles
wat de ouderenwinkel te bieden heeft? En dat u echt wat gemist heeft als u er
niet was?
*De RABO nog steeds op de dinsdagen van de even weken zitting houdt van
09.00- 11.00 uur.
*U voor informatie omtrent
diverse zorgzaken, terecht
kunt in De Treffer op
dinsdagmorgen? Er is van
10.00 tot 11.30 uur een
Vrijwillige Ouderen Adviseur
aanwezig om u te helpen met
vraagstukken van sociale aard.
*Er op woensdag 13 mei weer
een Door en Voor middag is?
*U zelf, uw partner, kinderen,
buren, vrienden, familie en
wie dan ook allemaal van
harte welkom zijn op die
gezellige 13e mei van 14.00 16.30 uur.
*De KBO ook in het najaar weer een iPadcursus organiseert?
Stien Pothof, namens het bestuur
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AANMELDINGSFORMULIER 7-DAAGSE REIS
VAN 19 TOT EN MET 25 JULI 2015
Naam………………………………………………………………………………………………………
Geb.datum……………………………………………………………………………………………….
Naam partner……………………………………………………………………………………………
Geb.datum……………………………………………………………………………………………….
Adres……………………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummer …………………………………………………………………………………….
1-persoonskamer
ja/nee
2 persoonskamer
ja/nee
Neemt u een rollator mee? Ja/nee
Gebruikt u een dieet? Zo ja? Welk? …………………………………………………………
Nummer zorgverzekering………………………………………………………………………….
Nummer bank/girorekening………………………………………………………………………
Wilt u een reis- en annuleringsverzekering? Ja/nee
Telefoonnummer voor noodgeval (thuisblijvers)……………………………………

SCHAAKLIEFHEBBERS
De KBO wil een nieuwe mogelijkheid onderzoeken, om schaken te organiseren
in de Treffer. Dit naar aanleiding van
vragen die de leden hebben gesteld.
Het gaat erom de mogelijkheid te bieden om een gezellig partijtje te schaken.
Eventueel in competitieverband, op
dinsdagmiddag.
Maar voordat we verder gaan willen we
weten, of er voldoende animo voor is en
er iemand de leiding op zich wil nemen.

Jong geleerd…. oud gedaan?

Hebt U hier belangstelling voor, neemt U dan contact met mij op.
tel.nr: 0544 - 487978 (graag tussen 17.00 - 19.00 uur)
Namens de educatieve werkgroep
Rien Kooijman
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ZEVENDAAGSE REIS 2015
Nadat u in de Mededelingen van april al informatie heeft gekregen over de
dagreis en de 5-daagse reis komen hier dan nadere mededelingen over onze
7-daagse reis. We gaan dit jaar natuurlijk weer naar Duitsland, maar we gaan
niet zo erg ver Duitsland in. We gaan namelijk naar het Ahrdal.

Van zondag 19 juli tot en met zaterdag 25 juli hebben wij kamers gereserveerd in hotel Ruland in Altenahr. Het hotel is voorzien van lift, restaurant,
biergarten en een mooi terras direct aan de rivier de Ahr.
De kamers zijn voorzien van televisie, telefoon, badkamer met douche en
toilet en sommige kamers hebben een balkon.
Zoals u van ons gewend bent gaan we ook dit jaar weer mooie uitstapjes
maken. En bij thuiskomst wacht ons weer een heerlijk diner bij HRC ’t
Zwaantje.
De prijs voor deze heerlijke reis bedraagt
(afhankelijk van het aantal deelnemers) € 420,De toeslag voor een 1-persoonskamer bedraagt € 54,In afwijking van de vorige jaren is er dit jaar (omdat er bijna geen banken
meer zijn in Lichtenvoorde) de mogelijkheid om via onze reisorganisatie een
reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
De prijs voor deze reis- en annuleringsverzekering is € 45,-.
Mocht u een verzekering willen afsluiten, dan kunt u dat opgeven middels het
aanmeldingsformulier. En ook dit jaar willen wij graag weer het nummer van
uw zorgverzekering.
Heeft u een zorgpas voor het buitenland? Vergeet dan niet die mee te nemen.
Heeft u zin om met ons mee te gaan? Meld u dan aan via het aanmeldingsfor-
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mulier en deponeer dat in de brievenbus van de KBO bij De Treffer,
Raadhuis-straat 18A.
We verheugen ons al weer op deze reis en hopen dat u met ons mee gaat
genieten… Na aanmelding krijgt u nadere informatie over vertrektijd en
verdere bijzonderheden.
Voor inlichtingen kunt u altijd even bellen naar de reiscommissie:
Marietje te Brake tel. 372117 en Evy Veuger tel.371589.

OP VERHAAL KOMEN
enghuizen
Al bijna zo lang als de kunstroute op het landgoed Enghuizen in Hummelo
bestaat, gaan wij er wan-delen. Zo ook op deze prachtige zondagmiddag in
april. Het evenement wordt altijd gehouden tussen Pasen en Pinksteren.
Voorjaar dus. We doen het niet speciaal voor de kunst, al is dat mooi meegenomen. De stellages die er zijn opgesteld getuigen vaak wel van goede
ideeën, maar uitvoering en materiaalgebruik brengen zelden enthousiasme bij
ons teweeg. Nee, wij gaan voor de mooie wandeling. Onze favoriete parkeerplaats is vol, dus het is even zoeken, maar het lukt. Jas aan, sjaal hoog
om de hals, (toch nog fris,) schoenveters aanhalen
en daar gaan we. Diep ademhalen en frisse lucht
binnen zuigen. Dat is nog eens wat anders na een
kwakkelwinter lang bij de kachel zitten. Nog nooit
hebben we het terrein zo mooi gezien. We zijn net
op het juiste moment. Bosanemonen en speenkruid
stofferen berm en bosbodem in grote hoeveelheden. We treffen tientallen pollen van een bijzondere plant aan die nog net
niet bloeit maar, aan de knoppen te zien, in het modale bos echt niet
voorkomt. Het is puur genieten van mooie bospaadjes, beekjes, vijverpartijen,
bruggetjes en oude gebouwen. Een klein doorkijkje gunt ons even een blik op
de villa Enghuizen, die verder schuil gaat
achter een muur en een bordje: Verboden
toegang. Het ziet er vanuit de verte wel goed
onderhouden uit, maar het koetshuis waarvan
gedeelten bewoond lijken, is een zooitje. Erachter ligt een grote mesthoop. Ooh ja, paardenstalling! Het is druk in het bos. Al wandelend genieten we van een gezin met enthousiaste kleine kinderen, die op ieder kunstwerk commentaar leveren. De ouders
zijn zeer pedagogisch bezig en genieten er zelf ook duidelijk van. Ze wisselen
glimlachend blikken van verstandhouding met medewandelaars als hun kroost
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slimme opmerkingen maakt. Zou ik ook doen. Onderweg stuiten we op een
violist en een dichteres -dat denk ik tenminste- die tijdens het vioolspel
voorleest uit eigen werk. Overal hebben we al mooie gedichten aangetroffen
die iets met de Griekse mythologie te maken schijnen te hebben. Ze zijn in
ronde metalen platen gegraveerd die in oude roestige bankschroeven zijn
geklemd. Wat een idee!
Het bos is altijd in beweging. Geen jaar hetzelfde. De enorme boomstronk
waar ik verleden jaar foto`s van heb gemaakt om te schilderen, is nergens
meer te bekennen. Heeft die plaats moeten maken voor die twee schilderijen
van het landschap waar je vanaf die plaats op uitkijkt? Ook de dikke moten
van een indrukwekkende boom liggen er niet meer. Veel bomen zijn gekapt.
Er liggen nu grote stapels dunnere stammen. Ik vind het wel een leuke
gedachte dat ik die stronk en die stukken dikke boom voor het nageslacht heb
vastgelegd. Op het eind van de wandeling komen we aan bij het ons bekende
oude gebouw dat nog het meest lijkt op een schuur met grote ramen. Ook dat
is niet meer hetzelfde als vorig jaar: het dak is nu niet op één maar op twéé
plaatsen ingezakt. Jammer! We vinden het gebouw, mits goed opgeknapt,
heel geschikt voor een bed en breakfast. Veel te mooi om hier maar weg te
rotten Maar daar gaan wij helaas niet over.
Gelukkig is er iets wat steeds hetzelfde blijft, jaar in jaar uit: na de winter
komt altijd weer de lente. En dan zijn ook wij er weer! (Het wordt langzamerhand wel tijd om daar aan toe te voegen: als we het mogen beleven.) Ga er
ook eens kijken!
Truus Engelbarts

DE VERZUCHTING
Gelukkig, eindelijk hebben ze het land weer verlaten.
Die plunderende en moordende onverlaten.
Ze kwamen als dieven in de nacht uit het Noorden,
deden niets anders dan roven en moorden.
En zonder aanziens des persoons
vernietigden ze al het moois en schoons.
Niets bleef het land bespaard.
En alles werd verbrand of vergaard.
Ze hebben alleen maar dood en verderf gebracht.
Honderden vrouwen mishandeld en verkracht.
Zo onverwachts als ze waren gekomen.
Zo snel waren ze ook weer verdwenen, hadden alles meegenomen.
Wat overbleef was een puinhoop, aangericht door deze roversbende.
En het land achtergelaten in diepe rouw en doffe ellende.
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Zo ging het in het verleden.
Maar wat gebeurt er in het heden?
Hebben wij uit het verleden lering getrokken?
Nee, we zitten met nog grotere brokken.
Ja, we hebben loze kreten geslaakt,
maar hebben het nog slechter gemaakt.
Oorlogen, gewapende conflicten vinden plaats alom,
tussen de Islam en het Christendom.
Zie, wat er gebeurt op deze aarde.
Niets is meer van enige waarde.
Hoor en zie het op radio en t.v,
waar heerst nog enige rust en vree?
We zien en horen direct wat er gebeurt,
menig land wordt tegen wil en dank meegesleurd
in de maalstroom van het kwaad.
Is er nog ergens een oplossing of is het te laat?
Is het ene geschil al gesust
en een andere brandhaard weer geblust;
op een andere plaats steken onlusten de kop al weer op.
We zijn het zat, doodmoe en doodop
van al die conferenties.
Ieder land met zijn eigen pretenties.
Wat rest ons nog, ja aardbevingen en overstromingen.
Mensen verjaagd uit hun woningen.
En als dat nog niet genoeg is,
volgt ook nog weer eens een crisis.
Oh, lieve God, wat was u naïef toen u duizenden jaren geleden,
de mens schiep en liet wonen in de tuin van Eden.
Wie kunt u nu nog overtuigen;
niemand staat meer te juichen.
Oh, lieve God, doe het over, doe het nog een keer.
Maar nu wel goed.
Veroorzaak nog eenmaal ‘n nieuwe zondvloed.
De eerste heeft niet gebracht.
Wat u ervan had verwacht.
Maar schep dan wel in uw Hemelrijk een nieuwe tuin van Eden.
Voor al die mensen die op deze aarde zo hebben geleden.
Een onafhankelijk gelovige,
Joop Kestens
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Wetsvoorstel verslechtering voor AOW-gerechtigden
woensdag, 15 april 2015
De Unie KBO vindt het goed dat het kabinet de
belemmeringen wil wegnemen voor werken na de
AOW-gerechtigde leeftijd. Maar het wetsvoorstel
betekent een forse verslechtering van de arbeidsrechtelijke bescherming van de AOW-gerechtigden. Reparatie is nodig.
Wij stuurden de Eerste Kamer een brief. Doorwerken na het bereiken van de
AOW-leeftijd een leuk extraatje? Zeker niet. Voor een deel van de AOW-gerechtigden is het verwerven van een aanvullend inkomen noodzaak. Denk
hierbij aan AOW-gerechtigden met een onvolledige AOW die niet in aanmerking komen voor aanvullende bijstand (AIO), omdat ze een klein vermogen hebben. De Unie KBO is scherp op het wetsvoorstel en gaat in op drie
onderdelen.
1.Ontslag bij pensioengerechtigde leeftijd: De Unie KBO
vindt het jammer dat er geen einde komt aan het verplichte
ontslag. De Unie KBO vindt dat werkgever en werknemer vóór het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afspraken met
elkaar moeten maken. Voor de werknemer betekent dit dat hij of
zij kan afzien van het voortzetten van de werkzaamheden, of juist
door kan gaan.
2.Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: Voor een deel
van de AOW-gerechtigden is doorwerken financieel noodzakelijk.
Ook voor deze groep is een inkomensbescherming van groot
belang. Een periode van 13 weken is te kort om te kunnen
anticiperen op een lager inkomen. De Unie KBO pleit voor een
loonbetalingsverplichting van een jaar.
3.Ontslag bij reorganisaties: Voorgesteld wordt om bij reorganisaties de AOW-gerechtigden als eerste te ontslaan. Voor de
AOW-gerechtigden voor wie doorwerken een financiële noodzaak
is, is dit erg zuur. De Unie KBO is van mening dat AOW-gerechtigden bij reorganisaties dezelfde behandeling moeten krijgen
als andere werknemers.
Lees de brief die de Unie KBO op 14 april stuurde aan de Eerste
kamer op: http://www.uniekbo.nl/
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COLOFON

KBO Lichtenvoorde,
Raadhuisstraat 18a 7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
NL27 RABO 0386 106 517 KBO Lichtenvoorde.
Incassant ID: NL 97ZZZ401023660000
KvK 40102366
Telefoon secretariaat: 0544-397073
b.g.g. graag antwoordapparaat inspreken.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Contributie per lid per kalenderjaar: €25,00
Bestuur:
Mw. S. Pothof-Oolthuis

voorzitter tel. 371379

Vacature

secretaris

Dhr. H. Halink

penningmeester tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. I. Janssen-Bijkerk

coördinator Educatie
tel. 397154 b.g.g. 373592

Mw. M. Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten
tel. 374511

Mw. J. Brüning-Helmig

Welzijn tel. 373485

Mw. M. Rosendaal-Boenders

bestuurslid tel. 373851

Mw. E. Veuger-van der Kamp
Mw. M. te Brake-Geerdinck

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

Ledenadministratie:

Mw. J. Krabben-Wolterink
tel. 397073 (secretariaat KBO)

Redactie KBO Mededelingen:

Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. J. Brüning-Helmig,
coördinator tel. 373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek,
coördinator tel. 370255

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt, voor
informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.
Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen ontvangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 373768.
Uiterlijk op donderdag 7 mei inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van juni. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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