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30 sept
14.00 uur
Film "Hiachi"
16 nov. en 14 dec.
Bloemschikken
11 okt.
14.15 uur
Seniorenbelang: Infomiddag
14 okt.
10.00 uur Cultuur in de wijk in De Treffer
14 okt.
zie artikel
Regiokaarten Lievelde
26 okt.
14.00 uur
Kruisjassen
2 nov.
14.00 uur
Bingo
9 nov.
de koffiedames gem. Oost Gelre: zie t.z.t. de Elna
11 nov.
14.00 uur
Bridgen voor Caritas
30 nov.
14.00 uur in De Treffer Thema: Boer’n van gister’n
Fietsen 25 km: Op de dinsdagochtenden: vertrek 09.30 uur
Fietsen 50 km: Elke 1e en 3e zondag. Vertrek 10.00 uur.
Wandelen op donderdagochtend: 09.30 uur, 5 of 10 km.
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VAN DE REDACTIE
nazomer

Voor de meesten onder ons is de vakantieperiode weer voorbij.
De kinderen zijn weer naar school. De Treffer is al een paar weken open en na de kermis gaat alles weer van start. Het gewone
leven begint weer. De zomer begon slecht maar momenteel hebben we niets te klagen. We hebben al een paar weken schitterend weer. Je kunt al wel goed merken dat het eerder donker
wordt. Maar de herfst zit er aan te komen. Mocht u de komende
winter iets leuks willen doen, kom dan naar De Treffer. Er is alle
dagen wat te doen en u bent van harte welkom. Ook kunt u op
dinsdag- en donderdagmorgen gezellig een kopje koffie komen
drinken van 9.30 tot 11.30 uur. En voor de prijs hoeft u het niet
te laten. Wij hanteren vooroorlogse prijzen, nl. 1 euro voor alle
drankjes. Wij wensen u verder veel plezier met het lezen van de
Mededelingen.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN

chronisch optimisme

Er zijn verschillende mensen onder u die ernstig ziek zijn. Sommigen vechten voor hun leven. Ze doen er alles aan om positief
te blijven. En dat valt lang niet altijd mee. Anderen hebben een
chronische ziekte. Ook dat kan verdraaid
moeilijk zijn. Vaak zien de omstanders niet
wat er in zo iemand omgaat. Mijn vader zei
altijd: “Je kunt de mensen wel tegen het
hoofd kijken maar niet er in”. Mensen oordelen zo vaak als ze iemand op straat zien
lopen waaraan je qua uiterlijk niets kan zien.
Tegen al die mensen die ziek zijn, zou ik willen zeggen:” Leidt
uw eigen leven en ga niet af op wat anderen er van vinden”. Mij
is ter ore gekomen dat tijdens de reis van de KBO mijn buurvrouw Riet Nijs is gevallen. Ze is in Duitsland opgenomen in het
ziekenhuis. Vanaf deze plaats wil ik mijn lieve buurvrouw Riet
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heel veel sterkte wensen en hopelijk knapt ze goed weer op
want ik kan haar nog niet missen als buurvrouw. Heel veel
sterkte de komende tijd. Inmiddels is Riet Nijs weer thuis om
daar rustig verder te herstellen van haar val.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
verjaardagen

Soms heb je dat. Dan zijn er van die maanden waarin je
verschrikkelijk veel verjaardagen hebt. Je denkt dan: ”Al weer.”
Toch kunnen de jarigen er niets aan doen dat ze allemaal in
dezelfde maand jarig zijn. Daarom ga ik naar de eerste
verjaardag met evenveel enthousiasme als naar de laatste. Ik
ben blij dat ik nog overal naar toe kan gaan. Want met het ouder
worden, worden ook het aantal verjaardagen minder. Omdat je
misschien zelf niet meer goed kunt of omdat er mensen zijn
overleden. Ik wil voor deze maand iedereen die jarig is dan ook
van harte feliciteren en een fijne dag toewensen.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
We zijn weer prima van start gegaan.
De cursussen stroomden weer vol en
draaien inmiddels volop. Hét cadeau
voor de senioren blijkt nog steeds een
iPad te zijn. De cursus is steeds weer
vol geboekt. Maar er is nog weer een
mogelijkheid. U leest er over ergens
in dit blad. We hebben kermis gevierd
samen met de “Schaopenscheerders”.
Het najaar staat bol van informatieve
bijeenkomsten waar onze leden kennis kunnen opdoen over wonen in de
toekomst, omgaan met veiligheidsas3

pecten en lekker terug mijmeren over de tijd van toen. In de
agenda ziet u de data, info vindt u in dit blad. En als we goed en
wel van start zijn gegaan dan dient de herfst zich met rasse
schreden aan. Tijd om ons te bezinnen op het einde van het jaar.
De commissie had de Kerstviering
al helemaal rond betreffende afspraken met dominee Hans en
pastoor Pikkemaat. En hoe kan het
gaan als je alles tijdig geregeld wilt
hebben. We weten het inmiddels
allemaal: Pastoor Casper Pikkemaat
moet ons, tot onze grote spijt
verlaten. Op dit moment is nog niet
duidelijk of hij op de 19e dec. in
ons midden kan zijn tijdens de KBO
Kerstviering. Het zou prachtig zijn.
In afwachting daarvan wens ik u namens mijn collega-bestuurders een fijne, leerzame maar ook rustige herfstperiode toe.
Met KBO groet, Stien Pothof- Oolthuis

LEDEN VOOR LEDEN
Belangenbehartiging, lobbyen op het Binnenhof, korting op ziektekosten, korting op energiekosten, een mooi maandblad, gezellige en educatieve activiteiten, het steunen van een mooie vereniging. Wat was uw reden om lid te worden van deze Krachtige
BelangenOrganisatie? Voor iedereen van ons wellicht verschillend. Kent u mensen die ook hun voordeel uit een lidmaatschap
van de KBO willen halen? Meld hen aan, u vindt alle gegevens
onder de colofon en op het ledenwerfformulier. Samen staan we
sterk(er) vooral als we boven de 1500 leden blijven!
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LEDENWERFACTIE
Pak uw contributie voordeel in 2017. Werf een 50+ senior
en pak uw eigen contributievoordeel… Hoe werkt het?
Eén nieuw lid werven betekent €10,00 korting op uw contributie
en dat van het nieuwe lid. U betaalt in 2017 dan ieder €15,00
i.p.v €25,00.
Twéé of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max. €20,00
korting op uw contributie in 2017.De nieuwkomers betalen
€15,00 contributie p.p. U en de nieuw geworven leden betalen
na 2017 de normale contributie.
=======================================
Naam lid van KBO Lichtenvoorde:…………………………………………...
Adres:………………………………………………………….……………………….
Ik heb onderstaande persoon/personen bereid gevonden om
tenminste 2 jaar lid te worden van KBO Lichtenvoorde.
Bezorg daarom s.v.p. een aanmeldformulier bij:
Nieuw lid:
dhr/mevr.…………………………………………………………….................
Adres:………………………………………………………………………………….
Nieuw lid:
dhr/mevr.…………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………….
DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a. RAADHUISSTRAAT 18a.
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 SEPT. t/m 20 dec 2016.
5

FILMHUIS DE TREFFER
Hiachi

Vrijdag 30 sept. om 14.00 uur is de grote ruimte in ‘De Treffer’
weer sfeervol verduisterd, snort de beamer, stralen de gastvrouwen en staan de kaasstengels al op de KBO filmliefhebbers
te wachten. Deze keer heeft de filmcommissie haar keus laten
vallen op de op waarheid gebaseerde film Hachi. Voor het station
van de japanse stad Shibuya staat een ontroerend monumentje
van een Akito hond. Dit standbeeld werd er neergezet omdat de

trouwe hond van een overleden universiteitsprofessor jarenlang
na zijn dood, nog steeds dagelijks op een vast tijdstip naar het
station bleef lopen in de hoop dat zijn baasje toch eens nog zou
uitstappen. Het station is ook de plek waar zijn baasje (in de film
Richard Gere) de kleine pup bij toeval aantreft. Als het aandoenlijke diertje door niemand wordt opgeëist, besluit de professor het beestje te adopteren. Het begin van een relatie vol
onvoorwaardelijke trouw jegens elkaar. De film Hachi behoort al
sinds de première tot de top 10 van films waarin dieren een
hoofdrol spelen. Hachi is nu al jaren dé hit op intercontinentale
vluchten. Een schattige pup, een hondstrouw dier een sympathieke hoofdrolspeler… allemaal ingredienten voor een goed begin van ons biosseizoen.
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JEU DE BOULESNIEUWS
Nieuwe scoreborden sieren de banen. De baan ligt er gelikt bij,
het zonnetje schijnt als in Frankrijk, kortom alles was in augustus
en begin september aanwezig om het jeu de boules seizoen
2016-2017 goed te starten. En van meet af aan goed werk leveren wilden de heren jeu de boulescommissieleden, Ed Jacobs
en Theo Engelbarts, als altijd
ook weer. Samen met Jan
Busch brachten
zij op 23 aug.
een bezoek aan
de club in Holterhoek, spelend
bij Haak en
Hoek. Er werd
kennis gemaakt
met bestuur en
spelers. Uiteraard werden de
nodige balletjes
gegooid om de
onderlinge
krachten te
meten. Plannen
werden gesmeed
om in de nabije toekomst samen toernooitjes op te zetten om
gezellig met de leden van elkaars vereniging kennis te maken
maar vooral ook om leuke partijen tegen “vreemde” tegenstanders te spelen. Niet vreemd meer en al heel vertrouwd zijn de
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KBO'boulers met de leden, de mensen van “Licht en Vaardig”,
hun Lichtenvoordse evenknie. Ook daar wordt op gezette tijden
tegen, of beter gezegd, mee gespeeld. En om de stand in het
heetst van de strijd, goed bij te kunnen houden zonder dat de
telling discussies gaat opleveren, kwam Theo Engelbarts woensdag j.l met maar liefst 4 prachtige scoreborden op de proppen.
Weliswaar afgekeken bij Haak en Hoek maar er wel een eigen
tintje aan gegeven. Zelf gemaakt, praktisch, een heldere scoreschaal en heel handig in de daarvoor speciaal op de banen aangelegde pijpen te plaatsen. Een vernuftige aanvulling cq. verrijking van de banen bij De Treffer. Redenen genoeg voor KBO'ers
en iedereen die van het spelletje houdt om eens te komen kijken
en mee te spelen. Voor info kunt u altijd terecht bij Ed (373873)
en Theo. (374834) Zie verder KBO ACTIEF.
Op de foto : Ed en Theo met spelers en bestuursleden bij in
gebruik nemen van de scoreborden.

SENIORENKRANT MEDISCH

zinvolle medische informatie voor senioren

Seniorenkrant medisch is
een website die is gemaakt door dr. Jan van
Ingen Schenau. Dokter
van Ingen Schenau is nu
senior en was in zijn
werkzaam leven actief
als specialist ouderengeneeskunde. U vindt deze heel interessante krant onder het
volgende adres: www.seniorenkrantmedisch.nl Nadat we een
aantal keren e.e.a hebben bekeken kunnen wij deze site van
harte aanbevelen.
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KBO TANKPAS
Wees geen dief van eigen portemonnee.
Elke dag snel en goedkoop tanken bij Gulf & TinQ
bij u om de hoek!
Tientallen KBO'ers zijn u al voorgegaan in augustus en maken
nu dagelijks gebruik van het voordeel dat geboden wordt. Maak
gebruik van de aanvraag voor een tankpasje!!!
Uw voordeel: Vaste kortingen fuelcard K.B.O. leden
Brandstof

Topkorting
Gulf/TinQ
Lichtenvoorde

Topkorting tweede locatie
elders in Nederland

Euro LV 95

€ 0, 14 incl. BTW

€ 0,14 incl. BTW

Diesel

€ 0,11 incl. BTW

€ 0,11 incl. BTW

De korting wordt dagelijks geheven vanaf de Gulf/TinQ
landelijke adviesprijs (LAP) en niet van de pompprijs. U profiteert daarnaast van de laagste prijsgarantie. Dit houdt in
indien de pompprijs door bijv. een actie lager is dan de LAP
minus uw korting, u de laagste prijs betaalt. Met de korting van
€ 0,14 voor Euro LV 95 en € 0,11 voor diesel kunt u dus wanneer
het u uitkomt, op 2 locaties in Nederland. Elke dag tankvoordeel
dus.
Wat kost het en hoe werkt het?
Er wordt een jaarlijkse bijdrage van € 5,75 incl. BTW in rekening
gebracht. Op mijn fuelcard.nl vindt u in één oogopslag een
duidelijk rekeningoverzicht én een overzicht van alle tanktransacties 24 uur per dag. De vertanking(en) worden automatisch
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afgeschreven. NB: Er komt ten gunste van u een verschil te
zitten in de tankbon en de daadwerkelijke afschrijving van
uw rekening. (Zie rekenvoorbeeld op de achterzijde) Altijd een
scherpe korting op de literprijs, speciaal voor u, als KBO-lid.
Maar hoe vraag ik de tankpas aan?
Kom ook op dinsdag 11 oktober van 09.00-16.00 uur naar het
clubgebouw ‘De treffer’ dan help ik u er gewoon mee (houd uw
bankrekeningnummer en geldig legitimatiebewijs bij de hand). In
‘De Treffer’ is uw KBO lidmaatschapsnummer bekend.
Of… maak een kopie van uw legitimatiebewijs, breng uw KBO
ledenpasje mee, hou uw bankrekeningnummer bij de hand en
kom vanaf nu langs bij uw Gulf Lichtenvoorde, vul het aanvraagformulier en voorkeurlocatie in, geef dit tezamen met de kopie
legitimatie af aan één van de Gulf medewerkers en uw aanvraag
wordt in behandeling genomen. Na enkele dagen ontvangt u de
tankpas en pincode gescheiden van elkaar in uw brievenbus.
Met vriendelijke groet en voor verdere informatie:
Thomas Kwanten Accountmanager Fuel Card (Gulf & TinQ)
Ampèrestraat 5 - 3846 AN Harderwijk - tel: 06 20629314 t.kwanten@gulf.nl - www.fuel-card.nl
Rekenvoorbeeld:
50 liter x €1,46 (Landelijke Advies Pijs) € 73,00
50 liter x €1.40 (pompprijs) € 70,00
U betaalt 50 x €1,32 = €1,46 (LAP) - €0,14 (korting) € 66,00
Uw voordeel: € 70,0 - € 66,00 = € 04,00
Op uw pomp/tankbon staat een prijs van €70,00
Op uw rekening wordt afgeschreven € 66,00
Uw GULF / TinQ pasje opzeggen? Bel naar: 0341- 439000
of.. mail naar: klantenservice@fuel-card.nl
Pasnummer en/of Naam, Adres en Woonplaats vermelden en de
pas wordt geblokkeerd.
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NIEUW IN ONS REISAANBOD
Interessante dagtrip naar ’s werelds grootste havenstad. We bezoeken o.a de 2e Maasvlakte; het jongste stuk Nederland met de
nieuwste havens, de modernste terminals, offshore activiteiten.
Een bruisend stuk Zuid Holland dat je gezien wilt hebben. En natuurlijk bezoeken we het informatiecentrum ter plaatse om alle
ontwikkelingen in ons op te nemen. Voor wie: Voor iedereen die
vlot ter been is en niet opziet tegen een afstandje. Wanneer:
dinsdag 25 okt. 07.15 uur v.a. De Treffer; thuiskomst rond 20.30
uur. Wat: busvervoer havenbezichtiging met Spido-tour over 2e
Maasvlakte o.l.v gids, bezoek aan informatiecentrum Maasvlakte.
Inclusief: koffie met gebak, lunch met kroket en fruit, havenrondvaart 1.25 uur, rondrit met gids.
Kosten: afhankelijk van aantal deelnemers:
30-34 pers. € 69,00 per pers. -- 35-40 pers. € 66,00 p.p
41-45 pers. €63,00 p.p -- 46-50 pers. € 60,00 p.p
Opgave: t/m 12 oktober 12.00 uur d.m.v formulier in brievenbus Raadhuisstraat 18a. Wie het eerst komt… NB: De trip zal
alleen doorgang vinden bij deelname van minimaal 30 personen.
Zonder tegenbericht verwachten wij u op 25 okt. om 07.15 uur.
Naam: dhr/mevr.…………………………………………..tel:…………………
Adres:………………………………………………………………………………… ..
Lid KBO Lichtenvoorde ja / nee
IBANNUMMER: ……………………………………………………………………..
Geeft …. personen op voor de trip 25 okt. naar Rotterdam en gaat bij
deze akkoord met afschrijven bijbehorend gezamenlijke bedrag van
zijn/haar rekening.

Naam medereiziger: dhr/mevr:
…………………………………………………………………………………………….
Naam medereiziger: dhr/mevr:
.……………………………………………………………………………………………
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OP VERHAAL KOMEN

wie niet sterk is moet slim zijn

Wat viel er op mooie dagen toch veel te genieten in de achtertuin. Van alles wat er groeide en bloeide, vloog en fladderde,
koerde en kroop. Minder welkome gasten waren er ook: hele
hordes mieren, gemeen stekende muggen, slakken, duiven die
precies op onze tuintafel poepten, en zelfs een steenmarter.
(Gaas onder de auto!) Na veel regen scheen de zon dan een
paar dagen en dronken we de koffie buiten. Tevreden liet ik mijn
blik rondgaan over onze eigen goed gelukte vierkante meters.
Opeens zag ik iets bewegen langs de rand van het gazon. Een
piepklein vogeltje dat over het straatje langs het gras tripte. Een
duidelijk geval van verdekt opstellen, maar het staartje stak toch
nog boven het maaiveld uit. Twee
meter van ons vandaan waagde
hij het, snel het laatste stukje
grasveld over te steken en gauw
tussen de lavendel te kruipen.
Even later kwam hij nog dichterbij
weer tevoorschijn. Het was een
Winterkoninkje. Er zat een mooi
rond nestje onder het afdak boven het terras. Zo dichtbij dat we
het haast konden aanraken. We
hadden het al eerder gezien.
Blijkbaar had het winterkoninginnetje haar eitjes erin gelegd op een van die natte dagen dat
we binnen bleven. Nu zich opeens een paar vreemde snoeshanen op korte afstand van het nest ophielden, zat het stel met
de gebakken peren. Vader toonde zich een man en trotseerde
het gevaar ter wille van zijn kroost, dat gevoed moest worden.
Via de Clematis klom hij stiekem aan de achterkant van de
pergolapaal naar boven. De wormpjes hingen aan weerskanten
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uit zijn snaveltje. Nu heeft een Clematis de gewoonte om zich
rond zo'n paal te winden. Zo ook deze. De dappere jonge vader
verscheen, het eenmaal gekozen pad volgend, enkele keren aan
de voorkant van de sluipweg, in het volle zicht van zijn publiek.
Op het laatst werd het hem te machtig, nam een kloeke sprong
en verdween met zijn wormpjes in het nest. Het schouwspel herhaalde zich steeds opnieuw, dagenlang. De vogeltjes leken
voorspoedig op te groeien. Het gepiep uit het nest was elke dag
duidelijker te horen. En toen, na twee dagen regen, kwamen we
buiten en hoorde een luid getjilp. Lokte het koninklijk paar de
jonkies het luchtruim in? Nee, het nest hing er flodderig bij. Het
was rouwbeklag. Wij rouwden mee.
Truus Engelbarts

OUDEREN AAN DE KNOPPEN
Nog enkele plaatsen vrij! De cursus ouderen aan de knoppen zal
starten op maandag 2 jan. 2017 om 14.00 uur. In deze zes lessen leert docent Henk
Klein Tank u praktisch om
te gaan met de deels gestandaardiseerde knoppensymbolen van onze
alledaagse gebruikstoestellen. Doordat de docent
ingaat op spontaan aangedragen vragen en probleempjes zal de inhoud
van deze cursus deels
door de cursisten bepaald
kunnen worden. Belangstelling? Vul het inschrijfstrookje (in uw activiteitengids) in. Of meld u middels 'n briefje
voorzien van NAW, tel nummer en e-mail-adres aan; Raadhuisstraat 18a) of neem contact op met dhr. Ton Otte: 372213.
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VAN DE FIETSCOMMISSIE
fietsvierdaagse 2016 is weer voorbij
Het leek vooraf zo rooskleurig, de weersvoorspelling de week ervoor was goed, maar toen het dinsdag 2 augustus werd begon
het zachtjes te regenen!! En dat ging eigenlijk de hele week zo
door, later weliswaar met tussenpozen, maar toch...!
Ondanks de tegenvallende weersomstandigheden, met als resultaat natuurlijk minder deelnemers, was het toch weer een gezellige week Er was weinig geweeklaag over het weer en nog minder over de gefietste routes, dus we kunnen best met een goed
gevoel terug kijken op dit evenement. Hebben we met mooi
weer zo'n 300 deelnemers; dit jaar waren er ongeveer 200 mensen die aan de start verschenen.
Vooral de vaste kern fietsers die elk jaar meedoen laten zich niet
ontmoedigen door een regenbui, klasse vinden we dat!
Het geeft ons weer
energie om ook
volgend jaar weer
alles uit de kast te
halen om voor jullie
mooie routes te
maken! Bij deze willen we alle deelnemers bedanken voor hun
deelname en hun positieve instelling. Hierbij ook een dankwoord
aan allen die ons ook dit jaar weer gesteund hebben bij de organisatie en dat zijn:
Albert Heijn-Kruip, Etos, Han ter Woerds-Sport,
Jumbo-Bennink, Johan’s Groenten, RaboBank,
Theissen-Tweewielers en HCR ’t Zwaantje.
Niet te vergeten Casper Wissink-Hydraulics, die elk jaar onze
website maakt en aanpast. We hopen dat iedereen volgend jaar
weer meedoet, maar dan met beter weer.
Namens de fietscommissie, Henk Wijers
15
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INFORMATIEMIDDAG OOST GELRE

komen deze vragen wel eens in u op?
Hoe lang kan ik in mijn huidige woning
blijven wonen? Hoe kan ik mijn woning
aanpassen? Van welke zorg kan ik gebruik
maken? Zijn er in Oost Gelre genoeg appartementen of kamers die ik kan huren?
Wat zijn de financiële consequenties daarvan? Heb ik daarvoor een indicatie nodig? Wat betekent ‘zorg en
wonen gescheiden’? Wanneer kan/moet ik naar een verpleeghuis? Op 11 oktober krijgt u op deze vragen een antwoord!
Seniorenbelang Oost Gelre organiseert dan een informatiemiddag over wonen voor senioren in de gemeente Oost Gelre.
De opzet van de middag is als volgt:
1 Inleiding (overzicht middag) voorzitter Seniorenbelang.
2 Wonen en zorg gescheiden en de gevolgen daarvan voor
senioren - inleider(s) van St. Marga Klompé/Careaz.
3 Het opplussen van woningen - informatie over de mogelijkheid van subsidie en een lening hiervoor, door Ilse v.d.Kamp,
ouderenadviseur bij de gemeente Oost Gelre.
4 Toelichting op de uitkomsten van het onderzoek ‘Levensloopbestendige woonwijk’ in Oost Gelre.
Wat is de visie van de gemeente en hoe denken de woningbouwverenigingen hierover door Serkan Yilmaz, beleidsmedewerker wonen Oost Gelre en Carry de Vries, beleidsmedewerker
gemeente Oost Gelre.
U hoeft zich niet voor deze middag aan te melden.
Aanvang 14.15 u; einde 16.15 u.
Locatie: Stichting Cultureel Centrum De Bron Buitenschans 3,
7141 EK in Groenlo.
Vanaf 14.00u staat de koffie klaar!

Seniorenbelang Oost Gelre
email: inekebeenen@hetnet.nl
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CARITAS BRIDGEDRIVE
bridgers opgelet: 11 november
Op vrijdagmiddag 11 november,
organiseert de KBO in De Treffer weer een bridgedrive t.b.v.
de PCI. PCI is de afkorting van:
Parochiële Caritas Instelling. Zij
probeert daar waar hulp nodig
is, die te bieden !! Caritas verzorgt o.a. ieder jaar kerstpakketten voor de minder bedeelden onder ons. Het bestuur van
de PCI-Lichtenvoorde heeft de KBO opnieuw gevraagd of zij genegen waren een bridgedrive te organiseren, waarvan de opbrengsten bedoeld zijn om mede hiervan de kerstpakketten te
kunnen kopen. De aanvragen hiervoor worden steeds groter.
De KBO heeft toegestemd.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdagmiddag 11 november,
Aanvangstijd: 13.30 uur tot 17.00 uur.
15.00 uur: een half uur pauze
Maximaal aantal paren: 48
3 lijnen van elk 16 paren
Kosten: € 6,00 per persoon (inclusief een kopje koffie/thee)
Er zijn leuke prijsjes te winnen!
Opgave tot uiterlijk 7 november bij: A.Domhof tel. 0544-351782
of via bijgaand formuliertje, in de bus van de KBO bij De Treffer.
We hopen op een grote deelname !!
Nemen deel aan de Bridgedrive vrijdag 11 november:
Paar: ....................................................................................
Tel.: …………………………………………………………………………………….
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KRUISJASSEN OP 26 OKTOBER
Op woensdag 26 oktober wordt de derde kruisjasronde van 2016
gespeeld en hieruit zal het kampioenskoppel van 2016 uit te
voorschijn gaan komen. Spannend zal het zeker worden deze
middag want na twee speelronden hebben we zo’n vijf koppels
die elkander dicht op de hielen zitten dus alles is nog mogelijk.
Wederom hebben we weer mooie prijzen te verdelen op deze
middag.
Drie dagprijzen… plus een prijs voor het beste dameskoppel
2016… én natuurlijk de prijs voor het beste kruisjaskoppel na
drie ronden in 2016!
Wie zullen het zijn??
Mocht u verhindert zijn of met een invaller spelen dan kunt u dat
doorgeven van 17 t/m 21 oktober bij Theo Huinink tel: 373972
b.g.g. 0657959946. (geen voice mail inspreken) zodat ik dan het
schema tijdig kan aanpassen.
Tot ziens op 26 oktober. Aanvang 14.00 uur.
Theo Huinink en Annie Eskes

CULTUUR IN DE WIJK IN LICHTENVOORDE
Thema ‘Dansen in heden en verleden’ gestart met optreden van Folkloristische Dansgroep ‘De Vier Winden’.
Vervolg op 23 september bij Careaz Antoniushove
Op donderdagavond 7 juli verzorgde folkloristische dansgroep
‘De Vier Winden’ uit Vragender een optreden in het Grand Café
van Careaz Antoniushove. Om alvast in Oudhollandse sfeer te
komen organiseerde Careaz een smakelijk en toepasselijk voorprogramma voor de inwoners van Oost Gelre. Iedereen die dat
wilde kon voorafgaand aan het optreden van de dansgroep deel19

nemen aan een proeverij met verschillende Hollandse gerechtjes.
Het optreden van de dansgroep was het begin van een nieuw
thema binnen het seniorenproject Cultuur in de Wijk; ‘Dansen in
heden en verleden’. De activiteiten gaan in september echt van
start en dat gebeurt in nauwe samenwerking met dansstudio
Vieberink uit Aalten.
Kermis en dansen
De eerste bijeenkomst na het zomerreces is op vrijdag 23
september vanaf 10.00 uur bij Careaz Antoniushove. De ochtend
staat in het teken van kermis en dansen.
De toegang is gratis voor alle senioren uit de gemeente Oost
Gelre en m.n. senioren uit Lichtenvoorde e.o. worden van harte
uitgenodigd om te komen en deel te nemen aan de dansactiviteiten. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig.
Ook rolstoeldansers zijn van harte welkom. Met enige aanpassingen kunnen zij gewoon meedoen.
Vervolgbijeenkomsten
 Vrijdag 14 oktober vanaf 10.00 uur bij De Treffer in
Lichtenvoorde
 Vrijdag 18 november vanaf 10.00 uur bij Careaz
Antoniushove in Lichtenvoorde
Brede Impuls
Cultuur in de Wijk is een initiatief van de gemeente Oost Gelre
en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij
combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te
bevorderen.
Meer informatie:
Harry ten Brinke
tel. 06 484 565 52/ harry@boogiewoogie.nl
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BALLADE VAN DE ZEE
Niet de wind, maar een boze mond
doofde de kaars. De koningszoon verdronk.
Wie op hem wachtte werd gek van verdriet
en sprong in zee. Beiden werden een lied.
Is het water te diep, koopt men een plaats
op een boot. De afstand is niet zeer groot.
De levens aan boord, zij wegen zo zwaar
en de boot is licht. Ook brandt er geen kaars.
Aan de overkant is nog een feest aan de gang.
Men eet er de wereld, al eeuwen lang.
Spoelen de lijken aan, vangt men ze op
en wordt stil. Een minuut lang spreekt God.

Daarna blazen monden het fort weer dicht,
voor de poort ligt een oorlogsschip.
De doden in zee, ook zij worden een lied.
Het zingt niet, het huilt.
En toch hoort men het niet.
Uit: 'Bewoond door iets groters' 2015, Charles Ducal
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REGIOKAARTEN IN LIEVELDE 14 OKTOBER
Op vrijdag 14 oktober wordt er weer gekaart in Lievelde, Bernard
Vos Clubhuus. Kruisjassen en Solokaarten:
’s middags om 14.00 uur. Bridgen ’s morgens om 09.45 uur.
U wordt 20 minuten vooraf verwacht.
Aanmelden kan t/m maandag 10 oktober 12.00 uur bij ONS
secretariaat.
Kosten €5,00 per deelnemer. Betalen contant bij aankomst in
Lievelde. Vul inschrijfformulier in en deponeer in brievenbus:
Raadhuisstraat 18a.
( ) Kruisjassen
( ) Solokaarten
( ) Bridgen
Namen deelnemers/kaartpartners:

1………………………………………………………..tel:……………
2………………………………………………………..tel:……………
HET KABINET
Op Prinsjesdag te 's Gravenhage
zag men een worm een wormsteek dragen.
'Ik ben' zo sprak het beest wat bleek,
-'en daarom draag ik deze steek
ter plaatse waar bij u de pet zitde worm die in het kabinet zit.'
Uit: "De Dierkundige Dichtoefeningen van Trijntje Fop"
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COLOFON

KBO Lichtenvoorde Raadhuisstraat 18a 7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
Rek.nr.: NL27 RABO 0386 106 517 KBO Lichtenvoorde.
Incassant ID: NL 97ZZZ401023660000
Telefoon secretariaat: 0544-397073, b.g.g. graag antwoordapparaat
inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Contributie: per lid per kalenderjaar: €25,00
Aanmelden als lid kan telefonisch; bij voorkeur op woensdag-morgen
of loop die morgen bij De Treffer binnen. Ook kunt u een formulier
aanvragen of downloaden op de website.
Bestuur en ondersteuning:
Stien Pothof-Oolthuis

voorzitter tel. 371379

Jan Wolterink

secretaris tel. 06-54272541

Hans Halink

penningmeester tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Ineke Janssen-Bijkerk

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

Marja Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten
tel. 374511

Joke Brüning-Helmig

Welzijn tel. 373485

Marjolein Rosendaal-Boenders

bestuurslid tel. 373851

Evy Veuger-van der Kamp

reizen tel. 371589

Marietje te Brake-Geerdinck

reizen tel. 372117

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Joke Brüning-Helmig, coördinator
tel. 373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Henk van Beek, coördinator
tel. 370255
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Ledenadministratie:

Joke Wolterink
tel. 397073 (secretariaat KBO)

Redactie KBO Mededelingen:

Ans Vonhof-Baumann
tel. 374520

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.

Ondertekende kopij voor de KBO Mededelingen van november
uiterlijk op donderdag 13 oktober 2016 inleveren per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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