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14.00 uur: Filmmiddag: As it is in Heaven
14.00 uur: Bingo in ‘De Treffer’
13.30 uur: Bloemschikken.
13.30 uur: Caritas Bridgedrive
09.30-11.30 uur: PRO WONEN
Inloop spreekuur.
16.00 uur: Kerstviering, ‘t Zwaantje
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VAN DE REDACTIE
De herfst heeft zich ondertussen aangemeld. Regenbuien en harde
wind vallen ons ten deel. Menigeen zag ik de laatste tijd op de fiets
zwoegen door de regen. “Boezewind” zou mijn moeder zeggen. Maar
de herfst heeft ook zijn mooie kanten. Het is de tijd van de prachtig
gekleurde bomen, de paddenstoelen schieten uit de grond, de avonden
worden langer. ’s Avonds kunnen we de gordijnen dicht doen en het
gezellig maken met kaarsjes. En dan laat het buiten maar regenen en
waaien.
Gezellig in een luie stoel met een kop koffie of thee. En natuurlijk met
onze Mededelingen bij de hand. De redactie wenst u dan ook weer
veel leesplezier.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
We zijn weer volop in beweging. Bij de cursusruimtes slaat met vlagen
de damp naar buiten. Er wordt weer veel kennis opgenomen. De wereld wordt voor een groot aantal mensen nog groter met al die nieuwe
input. Fijn dat we voor zoveel leden zoveel kunnen en mogen betekenen. Onlangs kreeg ik nog een krantenartikel uit 1989 onder ogen. De
toenmalige, bevlogen, voorzitter Jan
van Beers pleitte met hart en ziel voor
scholing van de senioren. Geheugentrainingen moesten er komen. En Engelse les en bewegen voor ouderen.
Wat zou Jan tevreden zijn als hij nu
nog eens 1 weekje mee kon draaien
in het grote circus dat KBO Lichtenvoorde heet. Daar mogen hij en zijn
opvolgende voorzitters en bestuursleden trots op zijn. U, wij allen samen
met dit mooie plaatje tot een kloppend geheel.
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Afscheid
In een mooi kloppend geheel horen af en toe ook “veranderingen van
poppetjes op de plekken” bij. In de werkgroep cultuur is namens fietscommissie Henk Wijers een niet weg te denken persoon. Toch heeft hij
afscheid genomen als vertegenwoordiger van de kilometervreters. Hij
wordt opgevolgd door Laurens Wopereis. Rien Kooiman was heel lang
lid van de werkgroep Educatie. Hij heeft na een mooie staat van dienst
het stokje over gedragen aan Ton Jolij. Jarenlang op de achtergrond
actief maar o zo belangrijk was het werk dat Marietje Welman voor onze KBO Mededelingen verrichtte. Zij was al die tijd debet voor de uiteindelijke opmaak, de tekstverdeling, de foto’s en de leuk bijpassende
plaatjes. Het lijkt zo simpel maar doe het maar eens! Het kost uren en
uren. Joke Wolterink, al jarenlang onze steun en toeverlaat in computer- en andere nood gaat Marietjes werk voortzetten. Joke kweet zich
in het verleden al vaker van deze klus. Gelukkig komen we de scheidende vrijwilligers nog wel eens in “de wandelgangen” en tijdens de
vrijwilligersmiddag tegen.
Trek uw nieuwe agenda even:
Donderdag 4 jan. 09.30 uur: Nieuwjaarsreceptie
Woensdag 21 feb. 14.00 uur: vrijwilligersmiddag
Woensdag 21 maart 14.00 uur: Algemene leden Vergadering
Namens het bestuur, Stien Pothof

VERSLAG VAN INFORMATIEMIDDAG VERVOER
VERVOER op maat in onze regio
Op woensdag 4 okt. was er in Mariënvelde een
zeer interessante informatieve middag georganiseerd door Senioren Belang Oost Gelre.
Hoofdmoot van die bijeenkomst was het personen vervoer in onze omgeving. En dan niet
het gebruikelijke vervoer met de lijndiensten
van grote bus en trein maar de wat kleinere op maat gesneden vormen
van personenvervoer.
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Aanwezig waren vertegenwoordigers van
* ZOOV (met o.a. individueel vervoer van deur tot deur)
* De buurtbus en belbus Arriva (lijndienst met kleine bussen, rijdend
daar waar de grote lijndiensten ontbreken/vraaggericht individueel
vervoer)
* De elektrische deelauto, gestationeerd te Zieuwent, waar iedereen
gebruik van kan maken.
In een van onze volgende KBO-Mededelingen hopen we meer telefoonnummers en websites te kunnen vermelden of wellicht wordt
e.e.a. in de ELNA vermeld.
Maar hier alvast een paar handige nummers voor als u een rit wilt aanvragen. Voor de kosten hoeft niemand het te laten:
**ZOOV: Reis of rit reserveren/of advies: 0900-9874 (0,90/min) Klantenservice: 0543-543545.
** Arriva belbus:0900-1961 (0,10 /min)

CARITAS BRIDGEDRIVE op vrijdag 10 nov.
Vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur.
Kosten € 6,00 per persoon, dat is incl. koffie/thee.
Opgave tot uiterlijk 6 nov. Max. 48 paren.
De tijd dringt maar voor de toen nog twijfelaars is nu nog een snelle
beslissing mogelijk.
Aanmeldformulier in brievenbus KBO, Raadhuisstraat 18a.
Of bellen naar Annie of Jan Domhof (0544-351782).
Ja, wij nemen deel aan de Caritas bridgedrive op 10 nov.
Naam: _____________________________________________ en
Naam: _____________________________________________
Tel: _______________
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BINGO op 1 nov. 14.00 uur!!
In het oktobernummer heeft u het al kunnen lezen maar we wijzen er u nog graag een keer op: Woensdag 1 nov.
gaan de Bingoballen weer rollen. Kom om 14.00 uur naar ’De Treffer’.
Daar is het warm, gezellig en geurt de koffie.

KOERSBALLERS OP PAD
Donderdag 7 sept. waren wij, koersballers,
uitgenodigd om deel te nemen aan een
toernooi in ‘De Hofnar’ te Aalten. Wij hebben deelgenomen met 15 personen.
Eerst hebben we ’s morgens in ‘De Treffer’ flink geoefend om ’s middags goed voor de dag te komen. Op de fiets of met de auto was
iedereen om 13.00 uur aanwezig. We werden hartelijk verwelkomd
met koffie en cake. Na wat inspelen konden de wedstrijden beginnen.
Er namen 64 spelers uit 7 verschillende plaatsen deel. Na spannende
en vooral leuke partijen, zijn we als 4e geëindigd en daar waren we
best tevreden over.
De middag in Aalten was prima georganiseerd door Gerard Teunissen
en zijn familie. Wij kunnen terug zien op een heel fijne middag.
Met groet, Dora te Moller

KERSTMIS op Antoniushove
Wie wil een handje helpen?
Elke eerste Kerstdag wordt op Zorgcentrum Antoniushove een kerstdiner voor bewoners en mensen die alleen wonen en geen familie of
kennissen hebben om die bijzondere dag mee door te brengen, een
diner verzorgd.
KBO is al sinds jaar en dag betroken bij deze sfeervolle maaltijd. Om
het die middag de gasten aan niets te laten ontbreken en om alles in
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goede banen te doen verlopen zijn vanuit onze organisatie altijd twee
tot vier personen aanwezig om te helpen bij het opdienen van de gerechten.
Graag komen wij in contact met mensen die het leuk vinden om op 25
dec. van ong. 12.00 uur tot 15.30 uur in een sfeervolle ambiance de
medemens een plezierige middag te bezorgen.
Voor meer info kunt u contact opnemen met mevr. Evy Veuger: tel.
371589.

VOOR DE ZIEKEN
Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik net een paar dagen terug uit
Lourdes. Ik ben er al een paar keer geweest maar iedere keer word ik
weer getroffen door de sfeer die er hangt .Er is daar, zoals we tegen
elkaar zeggen, het “Lourdesgevoel”. En of je nu blank, bruin of zwart,
ziek, zwak of misselijk bent, maakt niets uit.
De manier waarop mensen elkaar helpen en met elkaar omgaan, vind
ik bewonderenswaardig. Hier telt iedereen.
Wat me enorm heeft getroffen is het feit dat mensen die van alles
mankeren, andere mensen kracht geven om weer verder te gaan. Als
je daar bent geweest, neem je maar al te graag je eigen rugzak weer
mee.
Ik hoop dat u ook in uw naaste omgeving mensen hebt die u de kracht
geven om door te gaan. Vooral als je ernstig ziek bent.
Ik wens u voor de komende tijd dan ook alle sterkte toe.
Ans Vonhof

OUDER WORDEN IN UW EIGEN WONING
U wilt het liefst oud worden in uw eigen huis. U woont prettig, veilig en
gezellig. Maar hoe moet het als u ouder wordt? Als de tuin te veel werk
is en de trap en de afstand tot het centrum een obstakel vormen? Verhuizen is veel gedoe en er is nog geen directe noodzaak. Toch is het
goed om er alvast eens over na te denken.
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“Je moet vooruit denken”
Kom naar het inloopcafé van KBO op 30 november van 9.30 tot 11.30
uur in ‘De Treffer’, Raadhuisstraat 18a in Lichtenvoorde. Hier houdt
ProWonen inloopspreekuur voor iedereen die meer wil weten over zo
lang mogelijk thuis blijven wonen. U kunt allerlei vragen over huren en
inkomen stellen, zoals
 Hoe kom ik aan een huurwoning?
 Wat kost een huurwoning eigenlijk?
 Krijg ik huurtoeslag?
 Verdien ik niet teveel voor een huurwoning?
 Telt het inkomen van de kinderen ook mee?
Ook kunt u zich direct inschrijven als woningzoekende. Neemt u € 15,contant mee? De inschrijving verplicht u tot niets, maar geeft u wel
meer zekerheid voor straks als het écht nodig is.
Heleen Weerkamp
communicatieadviseur ProWonen

FILMMIDDAGEN seizoen 2017-2018
Nov. 24:
Jan. 26:

Feb.23:

Mrt.30:

Lucia de B. (Waar gebeurd verhaal van een verpleegkundige
die onschuldig de gevangenis in gaat nadat men haar de
dood van patiënten. aan haar zorg toevertrouwd, aanrekent.)
In een sluier gevangen.( De Amerikaanse Bettie trouwt met
de Iraniër Moodie. Ze krijgen een dochter en vormen in Amerika een hecht gezin. Als zij op familiebezoek in Iran gaan
ontpopt Moodie zich tot een gewelddadige man die zijn vrouw
en kind in Iran gevangen houdt.Pas na 1 ½ jaar vindt Bettie
iemand die bereid is om haar en haar dochter te helpen het
land te ontvluchten.
Dorsvloer vol confetti. (De slimme Kathalijne groeit op in een
streng gelovig boerengezin met 6 broers. Geen televisie, geen
muziek, “Gods woord houdt stand in eeuwigheid”. Maar de
verbeelding van de 12 jarige Kathalijne laat zich moeilijk
temmen. Zij ontworstelt zich aan haar omgeving.
Long walk to freedom: Over het leven van de legendarische
Nelson Mandela.
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UITNODIGING
Kerstviering
op maandag 18 december 2017
Aanvang: 16.00 uur bij HCR ’t Zwaantje
(zaal open 15.30 uur)
Programma:

• Ontvangst waarbij koffie/thee wordt geschonken

• Oecumenische Kerstviering.
m.m.v. ds. Hans Hinkamp en pastor Hetty Bresser
• Koffietafel
• Diverse kerstoptredens, o.a. het KBO-Seniorenkoor
Sluiting rond 20.00 uur
Er wordt een collecte gehouden t.b.v. de parochiële Caritasvereniging.
Uw bijdrage als lid van de KBO is € 22,00.
Net als vorig jaar hoeft u niet contant te betalen.
Het bedrag wordt automatisch afgeschreven
van uw bank- of girorekening.
U kunt u opgeven via invulstrook op het volgende blad.
Wij hopen u te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO Lichtenvoorde

8

Ondergetekende geeft ___ persoon/personen op voor de Kerstviering op maandag 18 december 2017. Hij/zij geeft daarbij KBO Lichtenvoorde toestemming eenmalig € 22,00 per persoon af te schrijven
van zijn/haar rekening.
Naam: ______________________________________________
Adres: _________________________ _____________________

Naam: ____________________ _________________________
Adres: _________________________ _____________________

Naam: ______________________________________________
Adres: ______________________________________________
Aanmeldstrook inleveren op of voor maandag 04 dec. in de brievenbus
Raadhuisstraat 18a, ‘De Treffer’.
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VERSLAG 8 DAAGSE REIS NAAR SOEST IN DUITSLAND
Op zondag 30 juli om 9 uur vertrokken met 39 deelnemers.
Na de koffie stop doorgereden naar hotel Am Wall, waar we om even
na de middag aankwamen.
Op dat uur waren de kamers nog niet op orde; koffers in de hal geparkeerd. Het hotel heeft een grote achtertuin met veel zitjes. Daar zullen
we de komende dagen zeker gebruik van maken.
Op deze zondag was de slotdag van een middeleeuws festival in het
stadspark tegenover het hotel.
Maandag 31 juli
Om 10 uur vertrokken
voor een tocht door het
Sauerland. Het bekende
skioord Winterberg bezocht. Na ruim een uur
weer vertrokken naar Bad Berleburg. Met moeite een adres gevonden
om te lunchen. Op maandag alles gesloten. Een standbeeld van koning
Willem I herinnert aan de familiebanden van de Oranjes. Voor de bezichtiging van de burcht waren we te laat.
Doorgereden naar Willingen, maar toen is Peter de weg wat kwijt geraakt. We kwamen na 7 uur in het hotel aan en geen Willingen gezien.
Tijdens het diner kreeg één van de reizigers een “bierdoop”, veroorzaakt door een leerling-ober. Grote hilariteit!!!
Dinsdag 1 augustus
“Morgens op eigen gelegenheid de stad Soest bezocht. Een geheel
ommuurde oude stad met mooie pleintjes, veel terrasjes en winkels.
De Sankt Petri Kerk is een bezoek waard. Prachtige gebrandschilderde
ramen.
Om 2 uur ’s middags gingen we voor een boottocht op de Möhnesee.
Op het dek een frisse wind, maar vanuit de salons was het genieten
van de prachtige omgeving.
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Woensdag 2 augustus
Om 9.30 uur weer de bus ingestapt om een bezoek te brengen aan
Paderborn, gelegen in de deelstaat Westfalen. Een verrassend mooie
stad met prachtige parken en natuurlijke waterpartijen. In de binnenstad het fraaie stadshuis en vooral de imposante Domkerk. De pleinen
met de vele terrasjes werden druk bezocht.
Donderdag 3 augustus
Nadat ieder op zijn eigen manier de ochtend had doorgebracht, stapten we om 13 uur in de bus voor een excursie naar de Warsteiner
bierbrouwerij. Hoeveelheden liters en getallen, om duizelig van te worden. De Grolsch is er een klein broertje bij. Nadat er een film over het
ontstaan en verdere ontwikkeling van het, nog steeds, familie bedrijf
werd getoond, zijn we in een treintje gestapt en langs het productie
proces gereden. Uiteraard met voorlichting over het hele gebeuren.
Bijzonder interessant.
Vrijdag 4 augustus
Om 10 uur vertrokken naar Arolsen voor een bezoek aan het geboortehuis van Koningin Emma, gehuwd op jonge leeftijd met de oude koning Willem III. Ze is dus de over, over, over-oma van Koning WillemAlexander. We werden rondgeleid door een gids, die de geschiedenis
van het Huis Waldeck-Pyrmont vertelde. Van de diverse vertrekken,
trok de speelkamer van de kleine prinses veel aandacht.
Na Arolsen reden we door een heel afwisselend landschap naar Lippstadt. Een gezellige winkelstad, geheel autovrij. Aanbevolen als het
Venetië van het Noorden, met veel water en bruggetjes, maar daar
moest je wel heel veel fantasie voor hebben. Toch een heel gezellige
dag geweest.
Zaterdag 5 augustus
Op deze dag was een uitstap naar Willingen gepland. Maandag hadden
we Willingen gemist en nu was de regen de spelbreker. Ondanks de
regen hebben we ons goed vermaakt. Skibbo kan je altijd en overal
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spelen en zodra het een beetje droog was gingen we met het
stadstreintje naar Soest of met Peter, de chauffeur, naar een stad in
de buurt. Van Soest valt nog te vertellen, dat de stad niet alleen op
een knooppunt van wegen ligt, daarom ook een Hanze stad is, maar
ook op een knooppunt van spoorwegen. En in de 2e wereldoorlog door
bombardementen veel schade heeft opgelopen. De grote vijver in de
stad wordt gevoed door een bron en vriest in de winter nooit dicht. De
temperatuur van het water is boven de 10 graden.
Zondag 6 augustus
Prompt om 11 uur uit Soest vertrokken, uitgezwaaid door het personeel. Op naar Lichtenvoorde, waar we om 4 uur in de middag verwacht
worden in het Zwaantje. Hans Pillen, heeft op verzoek van Evy en Marietje, gezorgd voor een groot tv-scherm in de eetzaal. Zo kunnen we
met z’n allen heel gezellig naar de finale van het Europees vrouwenvoetbal kijken. Voor de wedstrijd werd de soep geserveerd. En in de
pauze de hoofdmaaltijd. Het personeel had het strak georganiseerd.
Alle lof!! De overwinning van het Nederlandse vrouwenteam verhoogde
nog de sfeer.
Al met al een mooi besluit van een geslaagde seniorenreis.
Greet Allard

VOOR DE JARIGEN
Het ouder worden valt niet altijd mee. De kwaaltjes beginnen langzaam te komen en je zult moeten accepteren dat alles niet meer zo
vanzelfsprekend is als vroeger. Je wordt wat krakkemikkig. “Je bent
geen 25 meer” hoor je dan ook vaak zeggen. Maar het ouder worden
heeft ook zijn voordelen. De kinderen, als u die heeft, zijn de deur uit
en u krijgt meer tijd voor uzelf. U hoeft niet meer naar uw werk of u
bent al minder aan het werk. Want tegenwoordig moeten we langer
werken. Ik hoor wel eens opmerkingen van: “We moeten binnenkort
met de rollator naar het werk”.
Maar wat er ook verandert: uw verjaardag komt elk jaar weer. En
daarom wil ik alle jarigen in deze periode van harte feliciteren en hen
een hele fijne dag toewensen.

Ans Vonhof

13

OP VERHAAL KOMEN
Herfst
Het is weer najaar met klimaatsnukken.
Alleen met de regenjas aan kun je in je tuin bloemen plukken.
Ook om iets te vinden buiten de tuinen,
moet je koud en nat, hele velden afstruinen.
Om herfststukjes te maken naar jouw zin,
zit veel inspiratie , tijd en doorzettingsvermogen in.
De regen klettert tegen de ramen met een hels geluid.
Wie niet persé moet, gaat er niet op uit.
Ook de wind waait om het huis met gierend geweld.
Als die maar geen bomen velt.
Het positieve van de herfst zijn de mooie kleuren.
Bladeren geel, rood en bruin van de bomen die ook naar hars geuren.
Door de bladeren van de bomen, die er al afgevallen zijn, kun je
lekker sloffen.
Om daarvoor in Nederland te wonen is het boffen.
Elders in de wereld heeft een orkaan veel verdriet en schade aangericht.
Dat geeft de weersgesteldheid een heel ander gezicht.
Ook de kolkende watermassa heeft mensenlevens gekost.
Al die verwoestingen zijn na vele jaren hard werken niet opgelost.
Laten wij in Nederland toch niet klagen bij een beetje regen.
Ons klimaat is eigenlijk, wat bij elders in de wereld vergeleken, een
zegen.
Diny Geerdink-Mokkink
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KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO-L'voorde
DUTHLER MODE:
U ontvangt 10% korting op de artikelen op vertoon van uw
KBO pas.
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Broekboomstraat
Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 maal per
maand, verantwoord sporten onder leiding van een fysiotherapeut. Dat komt globaal neer op € 7,50 per les.
Maximaal 5 personen in de groep. Een therapeut om u te begeleiden. Het betreft hier cardio, grondoefeningen, fietsen en meer.
Neem contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fysiotherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per e-mail:
richard@fysiolichtenvoorde.nl
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de
Esstraat waar u onder deskundige leiding een individueel programma kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting. (tel.
375555)
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsseveldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje
mee)
BETTING WONEN: Op vertoon van uw KBO pasje ontvangt u
aanzienlijke korting (afhankelijk van de hoogte van aankoopwaarde) op al uw aankopen.
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LEDENWERFACTIE 2017, JAARGANG 2
In de herfst- en winterperiode van 2016 zijn we met een
ledenwerfactie begonnen. Die actie bleek een mooi succes. Wij
vermoeden dat dit mede is vanwege het feit dat niet alleen de
nieuwe leden maar ook de mensen die ons al heel lang trouw
zijn, daar hun voordeel mee doen. Het mes snijdt zogezegd aan
twee kanten. Voor u maar ook voor ons als bestuur. Dat had u
natuurlijk ook wel gedacht; Wij vinden het prettig om ons
ledental royaal boven de 1500 te houden. En met de actie in
2016 is dat prima gelukt. Vandaar dat wij ook nu weer u, de
nieuwe aan te werven leden en ons zelf een plezier willen doen
door de actie te herhalen. Opgemerkt zij dat de actie na 13
december echt stopt. Dat is om administratief technische
redenen. We hopen weer een mooi aantal nieuwe gezichten
binnen onze Krachtige Belangen Organisatie te zien. En wees
eerlijk € 15,00. Waar vind je voor die prijs zo’n groot aanbod van
vertier en vooral niet te vergeten zo’n mooi maandelijks
magazine. Nergens toch?!

LEDENWERF – ACTIE !!!
PAK UW contributie VOORDEEL in 2018
Werf een 50+ senior en pak uw eigen contributievoordeel.
Hoe werkt het?
1. Nieuw lid werven betekent € 10,00 korting op uw contributie
en dat van het nieuwe lid. U betaalt in 2018 dan ieder € 15,00
i.p.v. € 25,00.
2. Of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max. € 20,00 korting op uw contributie in 2018. De nieuwkomers betalen € 15,00
contributie p.p. U en de nieuw geworven leden betalen na 2018
de normale contributie.
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AANMELDINGSFORMULIER voor deze actie
Naam lid van KBO Lichtenvoorde:
___________________________________________________
Adres: ______________________________________________
Banknummer: _______________________________________
Ik heb onderstaand persoon/personen bereid gevonden om tenminste 2 jaar lid te worden van KBO Lichtenvoorde.
KBO Lichtenvoorde bezorg daarom s.v.p. een INSCHRIJFFORMULIER
bij:
Nieuw lid: dhr./mw. ___________________________________
Adres: ______________________________________________
Banknummer: ________________________________________

Nieuw lid: dhr./mw. ___________________________________
Adres: ______________________________________________
Banknummer: ________________________________________
DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a RAADHUISSTR. 18a.
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 sept. t/m 13 dec 2017.
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COLOFON
KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a 7131CM 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 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

coördinator Welzijn, tel. 373485

Marjolein Rosendaal-Boenders ondersteuning, tel. 373851
Evy Veuger-van der Kamp
Marietje te Brake-Geerdinck

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Joke Brüning-Helmig, coördinatortel. 373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Henk van Beek, coördinator
tel. 370255
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Ledenadministratie:

Joke Wolterink, tel. 397073
(via 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.
Uiterlijk op donderdag 23 november inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen nr. 12, december 2017 Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.
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