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AGENDA
28/02, 28/03
25/04 en 07/11:
09/03 en 24/10
21/03
09/05 en 31/10
27/2
18/04:
21/05 t/m 25 /05:
15/07 t/m 21/07:

2
2
4
4
4
7
8
9
10
11
12
13
15
16
19

13.30 uur: Bloemschikken.
14.00 uur: Kruisjassen
Kaarten in Lievelde
14.00 uur: Alg. leden Vergadering
14.00 uur: Bingo!!
Dinsdag: infomiddag Belasting- en adviesservice.
Dagreis naar Almere (Yakult fabrieken) en
tour door het Gooi
5 Daagse reis.
7 Daagse reis.
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VAN DE REDACTIE
Velen onder ons zullen het volgende spreekwoord wel kennen.
“Als de dagen lengen, begint de winter te strengen.” Na een aantal kletsnatte weken, komt er toch nog vorst. In de Treffer hoor
je regelmatig dat mensen de regen zo zat zijn. “Loat het moar
goan vrezen”, zeggen ze.
We weten precies hoe we het hebben willen. Vrieskou, een zonnetje en de wegen schoon. Maar mocht het zo zijn dat we niet
naar buiten kunnen vanwege de gladheid, dan hebben we altijd
onze Mededelingen nog met allerlei verschillende artikelen. Wij,
van de redactie, wensen u dan ook weer veel leesplezier.
Ans Vonhof
VAN DE BESTUURSTAFEL
Beste leden,
21 Maart verkiezingen!!!. U mag
op 21 maart a.s. twee maal
stemmen!! Dat is lang niet voor
alle Nederlanders weggelegd.
Maar wel voor de ruim 1500 leden van onze KBO afdeling. In
ons vorige nummer heeft u kunnen lezen over de op handen
zijnde
gemeenteraadverkiezingen. Samen naar een seniorvriendelijke gemeente, dat wil
Seniorenbelang samen met de
KBO afdelingen realiseren in de
komende raadsperiode. U heeft
de speerpunten, die Seniorenbe2

lang onder de aandacht van de partijen bracht, in ons blad, jaargang 30 no. 2 kunnen lezen. Inmiddels staan de lokale kranten
bol van partijprogramma’s. Nu is het aan ons om uit te vlooien
welke partij het meeste oog heeft voor de doelgroep waartoe wij
behoren. Met een beetje geluk zorgt onderlinge rivaliteit voor pittige discussies tussen potentiële gemeenteraadsleden en voor
kleurrijke artikelen in ons lokale huis aan huis blad. Minder moeilijk maken wij het u op 21 maart. Naast een bezoek aan het gemeentelijke stemhokje mag u ook een stem uitbrengen in ‘De
Treffer’. Onze Algemene Leden Vergadering op 21 maart kent
naast de gebruikelijke agendapunten uiteraard ook nu weer de
bestuursverkiezing. En daar valt dit jaar ook e.e.a. te kiezen. Als
u de agenda, verderop in dit blad bestudeert, dan ziet u dat er
wat veranderingen gaan plaats vinden in het bestuur. Met de
ophanden zijnde mutaties zijn we zelf al een poos bezig. Tijdens
de ALV vertellen we daar meer over. Feit is dat het huidige bestuur in het achter ons liggende jaar naar eer en geweten getracht heeft om, samen met veel ondersteuning van de vrijwilligers, onze vereniging te laten floreren. Of u het daarmee eens
bent, horen we graag op 21 maart als u daar uw stem laat horen
en doet gelden. We verwelkomen u graag.
Gastheren- of dames gevraagd voor m.n donderdag ochtend:
Als u denkt ”Dat lijkt me nu echt wat”. Neem dan even contact
op met mevrouw Ria Tenten –te Brake. Zij kan u er alles over
vertellen. Haar tel. nummer is: 487917 . Gewoon doen!!
FILM: Datumwijziging in maart: Omdat Goede Vrijdag dit jaar
valt op de laatste vrijdag van maart wordt de film van die maand
1 week naar voren gehaald. Dus 23 maart film!
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LEUK DAGJE Appeltern?
Natuurlijk gaat u op 18 april mee met de dagreis van onze eigen
reiscommissie. Maar als u later in de komende lente- en zomermaanden nog eens een heerlijk dagje uit wilt, heeft KBO-PCOB
i.s.m. Tuinen van Appeltern ook een mooi aanbod. Het prachtige
belevingspark met 200 voorbeeld-modeltuinen in Het Land van
Maas en Waal biedt leden van KBO-PCOB op vertoon van het ledenpasje een mooie korting van 25% aan. De actie duurt van
maart t/m november 2018.
KBO-PCOB verenigingsnieuws direct thuis ontvangen?
In het maandelijkse magazine staan veel interessante artikelen.
Maar er is nog meer nieuws te vergaren. Dat kan via de KBOPCOB nieuwsbrieven.
Leden met belangstelling voor de inhoud van de KBO-PCOB
nieuwsbrieven gaan naar: www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.
Stien Pothof-Oolthuis, VZ
Op DINSDAGMIDDAG 27 febr. om 13.30 uur verzorgen de mensen van de belasting- en adviesservice weer een informatiemiddag. Speciale gaste die middag zal zijn mevrouw Annette Bronsvoort burgemeester van Oost Gelre
THEMAMIDDAG door de groep belastingen en financiële
zaken op 27 februari 2018
Op 27 februari 2018 organiseert de belastinggroep, zoals de vorige keer op 20 januari 2016, weer een themamiddag in ‘de Treffer’ voor leden en belangstellenden. Aanvang 13.30 uur.
Naast informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2017 proberen wij ook actuele onderwerpen te behandelen.
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Op zaterdag 20 januari verscheen een artikel van twee pagina’s
in de Telegraaf over Lichtenvoorde. Kennelijk wordt de Telegraaf
niet veel gelezen in Oost Gelre, want we hebben weinig commentaar gehoord. Onze gemeente kwam er niet al te goed vanaf
in dit artikel.
Reden om de burgemeester van Oost Gelre Mw. A.H. Bronsvoort
uit te nodigen om iets over haarzelf en Oost Gelre te vertellen.
Zij zal op 27 februari het spits afbijten.
Nog geen maand na 27 februari zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat weten we eigenlijk over de gemeentelijke organisatie?
Hoe word je wethouder, hoe word je raadslid en hoeveel wethouders en raadsleden hebben we eigenlijk? Hoe functioneert de
organisatie bij een gemeente als het onze. En voor ons interessant hoe werkt het zorgloket en zeer actueel, hoe staat het er
voor met woningen voor ouderen.
Zo zijn er veel vragen, die stuk voor stuk interessant zijn.
Daarom hebben we Mw. Marjan Nekkers, gemeentesecretaris in
onze gemeente uitgenodigd om een en ander op een luchtige
manier te komen vertellen.
Ook de ouderenadviseur van onze gemeente Mw. Ilse v.d. Kamp
zal aanwezig zijn.
Er zijn per 1 januari veranderingen in het huwelijksrecht. Bij een
huwelijk ben je niet meer zonder meer verantwoordelijk voor de
vroegere schulden van je nieuwe partner. O.a. de gemeenschap
van goederen regeling is vervallen. Hoe gaat dit werken in de
praktijk?
En daar is ook nog het belang van een levenstestament. Welnu,
notaris Bas Schipper komt ons kort op de hoogte brengen van de
laatste veranderingen.
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Na de pauze zullen Henk en Marika van Beek ons informeren
over het hoofddoel van de middag, het Invullen van de aangifte
IB over 2017.
Vanaf 1 maart kan het invullen immers weer beginnen. Doet u
het zelf, dan wordt U deze middag bijgepraat naar de laatste
stand en volgen er wat tips.
Maar er zijn ook andere thema’s actueel, zoals de belasting vanaf
2017 op buitenlands (voor de meesten van ons Duits) inkomen,
de enorme hoge belasting op uw spaargeld en het niet indexeren
of zelfs achteruitgang van de pensioenen.
De regering heeft veel verbetering aangekondigd, maar deze
veranderingen gaan aan de oudere mensen (AOW’ers) grotendeels voorbij. Dreiging van verlaging van de pensioenen, wegvallen van belastingvoordelen voor ouderen en veranderingen in de
toeslagen.
Veel van deze onderwerpen zullen deze middag worden behandeld en vragen kunnen worden gesteld .
Alles tezamen een uitgebreid programma en omdat de burgemeester en gemeentesecretaris om 15.00 uur ergens anders een
afspraak hebben, beginnen we al om 13.30 uur.
We hopen, dat u net als in voorgaande jaren weer in grote getale naar onze themamiddag komt.
Dus nogmaals: dinsdag 27 februari om 13.30 uur.
Henk van Beek, Coördinator belastinggroep
ATTENTIE: Keramiekworkshop nog een paar plaatsen vrij.
Vrijdag 23 maart, 13 april en 4 mei van 9.00-11.30u.
Object: Gekke vogel op sokkel
Bijdrage € 30,00, contactpersoon Marja Koenders, tel. 374511.
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FILMMIDDAGEN seizoen 2017-2018
Feb. 23: 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.
Mrt. 23: Long walk to freedom: Over het
leven van de legendarische Nelson Mandela.
Uitslag kruisjassen KBO van woensdag 24 januari 2018
Ook nu (net als 3 kaartmiddagen van afgelopen jaar) hebben 30
koppels (60 personen) gestreden om de 1e tot en met 3e prijs.
Na het uitspreken van beste wensen voor 2018 begon de activiteit.
Om precies 14.00 uur startte de eerste van 3 rondes kruisjassen.
Net zoals altijd ging het ook nu weer fanatiek, maar wel sportief.
De kampioenen van 2017 bij de heren H. Bokkers en Fr. Hummelink kwamen er deze middag niet aan te pas.
Zij eindigden net in de middenmoot.
De kampioenen bij de dames van 2017 mevr. M. Rondeel en
mevr. W. van Harxen deden het beter en eindigden deze eerste
middag op de 2e plaats.
De uitslag van deze middag was:
1e prijs ( waardebonnen) met 4010 punten waren voor dhr. G.
Mellink en mevr. M. Mellink.
2e prijs (vleespakketten) met 3880 punten waren voor dhr. B.
Boekelder en dhr. M. Cornelese.
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3e prijs (vleespakketten) met 3870 punten (slechts 10 punten
minder) waren voor dhr. J. Bokkers en dhr. J. Lankveld
De volgende kaartmiddag is gepland op woensdag 25 april.
NOTEER OOK ALVAST IN UW AGENDA:
Bingo: 9 mei en 31 okt. Kruisjassen: 25 april en 07 nov.
Ook dan rekenen wij weer op eenzelfde aantal met eenzelfde enthousiasme. Graag tot dan.
Groeten van Annie Eskes en Antoon Rooks
OP VERHAAL KOMEN
Me too.
“Mag ik een koffie?” vroeg de man aan de bar bij de Treffer.
“Me too,” zei de man naast hem.
Ik schoot in de lach. Moet kunnen, vind ik. Lachen werkt ontspannend en maakt ruimte voor een goed gesprek als de discussie oververhit dreigt te raken.
In de dagen na het voorval in de Treffer kwamen er meer variaties langs. Ik hoorde onder andere: “me two” (twee klontjes) en
“me koe” (Hermien niet naar de slager).
De aanleiding, het nieuws over het sexueel misbruik in allerlei
sectoren waar mannen de macht hebben neemt steeds grotere
vormen aan. Dàt wordt dus bedoeld met de Gooise matras. Goed
dat de daders nu aan de kaak worden gesteld. Het is machtsmisbruik en respectloos gedrag tegenover vrouwen. Vrouwen hebben recht op respect en fatsoenlijke bejegening. Jammer genoeg
worden vrouwen vaak minder gewaardeerd dan mannen. Ik zag
het pas nog in het nieuwe programma van Astrid Joosten. Een
vrouw vertelde dat ze veel minder verdiende als haar mannelijke
collega. Duizend euro per maand maar liefst.
Gelukkig zijn er ook heel andere mannen dan die misbruikers. Ik
ken een man die zijn waardering voor zijn vrouw altijd laat doorklinken in het tafelgebed: Wij danken U voor deze gaven, die
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Mieke zo lekker heeft klaargemaakt. Zelf voel ik ook waardering
als een man me letterlijk of figuurlijk een aai over de bol geeft,
een hand op mijn schouder legt, of me hartelijk kust om me te
feliciteren. Het is fijn om, op voet van gelijkheid en waardering,
vriendschappelijk met elkaar om te gaan Laten we al die aardige
en keurige mannen niet op een hoop vegen met de hierboven
bedoelde types. Heren, ga daar vooral mee door en wees niet
bang dat je van slechte bedoelingen verdacht zult worden. Een
vrouw voelt heus wel of die bedoelingen zuiver zijn, of sexueel
getint. Bovendien kunnen vrouwen tegenwoordig best goed voor
zichzelf opkomen. Jonge vrouwen steken wel eens een middelvinger op om duidelijk te maken wat ze ervan denken. Voor degenen met een meer ingetogen stijl heb ik een voorstel: Me boe!
Truus Engelbarts
VOOR ONZE ZIEKEN
Bent u al de sigaar geweest? Momenteel heerst er een griepgolf
in ons land. Verschillende mensen liggen al met griep in bed ondanks de griepprik. Als je echt goed de griep hebt, kun je je ellendig voelen. Het enigste wat je kunt doen is uitzieken. Althans
dat vertelde de dokter mij.
Maar er zijn, naast de griep, nog zo veel mensen die een andere
ziekte hebben. Daar helpt uitzieken niet bij.
Ik wil alle mensen die wat onder de leden hebben(zoals men dat
zegt) voor de komende tijd van harte beterschap wensen.
Ook ernstig zieke mensen wil ik langs deze weg veel sterkte
wensen.
Ans Vonhof
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REGIOKAARTEN in LIEVELDE op 9 maart 2018
Op vrijdag 9 maart wordt er weer gekaart in Lievelde, Bernard
Vos Clubhuus
Kruisjassen en Solokaarten: ’s middags om 14.30 uur.
Bridgen ’s morgens om 09.45 uur.
U wordt beide keren 20 minuten voor aanvang verwacht.
Aanmelden: t/m vrijdag 02 maart bij ONS secretariaat Raadhuisstraat 18a.
Kosten € 5,00 per deelnemer. Contant betalen bij binnenkomst in
Lievelde.
*****************************************************
INSCHRIJFFORMULIER voor deelname aan:
( ) Kruisjassen ( ) Solokaarten ( ) Bridgen (aankruisen)
Namen deelnemers: /kaartpartners
1………………………………………………………..tel:………………..
2………………………………………………………….
Vul bovenstaand inschrijfformulier in en deponeer in onze brievenbus: Raadhuisstraat 18a.
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Krachtige Belangen Organisatie
voor Senioren
LICHTENVOORDE
Secretariaat, tel. 0544-397073
Raadhuisstraat 18a, 7131 CM Lichtenvoorde
Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt haar leden uit voor
de jaarvergadering op
woensdag 21 maart 2018 om 14.00 uur in ‘De Treffer’
AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Herdenking overleden leden
3. Mededelingen
4. Vaststellen notulen d.d. 22-03-2017 *)
5. Jaarverslag 2017 *), daarna evt. een korte pauze
6. Jaarrekening 2017/ begroting 2018 *)
7a. Verslag kascontrolecommissie 2018: Dhr. Frans Jansen en dhr. Joop
Wopereis. b. Benoeming nieuw lid voor de commissie kascontrole.
8. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en niet herkiesbaar:Mevr. Joke Brüning- Helmig.
- Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Mevr. Ineke Janssen-Bijkerk.
- Statutair aftredend en herkiesbaar: Mevr. Stien Pothof-Oolthuis.
- Kandidaten voor een bestuurszetel: Mevr. Thea Elferink-ten Have en Dhr.
Ton Jolij.
9. Rondvraag en Sluiting
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen vergezeld van goedkeuring
van de kandidaat en handtekening van tenminste 10 leden tot 3 dagen voor
de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen bij het bestuur.
*) Ligt ter inzage; De ter inzage liggende stukken kunt u bekijken op woensdag 7 en 14 maart a.s. tussen 9.30 en 11.00 u. in ruimte 4 van ‘De Treffer’ en
voorafgaand aan de vergadering.
Het bestuur nodigt u uit om na afloop van de vergadering onder het genot
van een drankje nog wat na te praten.
Het bestuur

11

Corsogroep Marneth
Groep Marneth is een gezellige en actieve vereniging met leden en helpers van jong tot oud.
Binnen onze landploeg kunnen wij nog wat extra
ondersteuning gebruiken.
Iedereen is welkom en kan een steentje bijdragen.
Bent u diegene die ons komt helpen?
U kunt ons helpen met:
Activiteit
Knollen splitsen
Knollenpoten

Maand
april
mei

Schoffelen land
Palen slaan/ lint binden

juni/juli/aug/sept

Bloemenplukken
Knollen rooien

aug/sept
nov

Wat krijgt u ervoor terug?
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Wanneer
2 à 3 avonden
1 à 2 x op zaterdag
1 avond per week

10 x overdag of ’s
a
1 à 2 x op zaterv
dag
o
n
d
Heerlijk actief bezig zijn in s
de buitenlucht.
Samenwerken om de dahlia’s optimaal te laten
groeien en bloeien.
Het brengt gezelligheid en
nieuwe sociale contacten.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op het
land van de corsogroep Marneth.
Naast de ondersteuning op het land bent u natuurlijk ook van
harte welkom op de bouwlocatie van
de corsowagen om een handje te komen helpen.
We werken samen toe naar de grote finale: “ de dahlia optocht”
op de 2e zondag in september.
Bent u enthousiast en/of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:
Frans te Brake
Tinie ter Bille

mob. 06-51503047
mob. 06-57249456
VOOR ONZE JARIGEN

Kinderen verheugen zich erg op hun verjaardag. Ze kunnen weken van te voren al vertellen wat ze graag willen hebben en wie
ze willen uitnodigen voor hun kinderfeestje. En velen kunnen een
paar nachten van te voren al niet goed meer slapen. Zo spannend vinden ze het.
Naar mate je ouder wordt, gaat dat over. We hebben vaak niets
meer te wensen voor wat betreft cadeautjes. Gezondheid is veel
belangrijker. Ook het vieren van de verjaardag hoeft niet meer
zo nodig.
Toch is het fijn dat men weer een jaartje ouder wordt. Althans in
goede gezondheid.
Iedereen die deze maand jarig is, wil ik van harte feliciteren en
een fijne dag toewensen.
Ans Vonhof
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IS ER LEVEN NA DE CURSUS
K: “Zo een nieuwe telefoon?”
H: “Ja, moest er maar eens van komen. De kinderen drongen er
steeds maar weer op aan”.
K: “Tja, ik weet hoe dat gaat… Je moet ook wel met de tijd
mee…”
H: “Ik had nog zo’n grote ouwe voor bellen en SMS. Dit is me
even wat anders zeg.”
K: “Zeg mij wat. Ik heb ook zo’n smartphone, niet zo nieuw als
die van jou, maar ook ingewikkeld.”
H: “Klopt, dus meteen ook maar een cursus gevolgd hier bij de
KBO. Veel geleerd hoor… Ik weet nu een beetje hoe het in grote
lijnen werkt.”
K: “Och ja, dat is inderdaad handig zo’n cursus. Ik ga altijd naar
de Tablet en Smartphone inloop van de KBO. Ze helpen met allerlei soort vragen en probleempjes.”
H: “Dat is dan ook wel wat voor mij. Lijkt mij een mooie aanvulling op die cursus. Donderdag ‘s morgens zei je?”
K: “Ja. Van 10.00 tot 12.00 uur. in lokaal 2. Maar dat van die
cursus moet ik ook eens in de gaten houden.”
Dit zou maar zo een gesprek kunnen zijn bij de KBO inloop in ‘De
Treffer’. De plek waar je nog eens wat hoort.
De “Inloop Tablets en Smartphones”: Elke donderdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur.
Deskundige hulp bij problemen en vragen over hard- en software
door Jan van Zanten, Ineke Jansen, Walter van de Heuvel en
Ton Jolij. Iedereen is van harte welkom en kan gewoon binnenwandelen .
Tot ziens bij de inloop…..
15

DAGTOCHT 2018
Zoals u al in de vorige Mededelingen heeft kunnen lezen, hebben
we ook dit jaar weer een leuke dagtocht voor u georganiseerd.
We gaan op woensdag 18 april. We vertrekken om 08.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij ‘de Treffer’ en rijden richting Almere.
In Almere bezoeken we
de Yakult fabriek. We
worden om 10.00 uur
hier ontvangen met koffie of thee, vervolgens
is er een presentatie,
een rondleiding door de
fabriek en proeverij
Rond 12.00 uur verlaten
we Almere en rijden naar ons lunchadres Restaurant de 3 Dorpen in Ankeveen waar we gaan genieten van een heerlijke lunch.
Om 14.00 uur worden we weer opgepikt door de chauffeur (met
gids aan boord) voor een prachtige rondrit door het Gooi.
We komen langs de mooie verblijven van vele televisiesterren die
hier in hun prachtige woningen hun onderkomen hebben, de gids
zal op een gezellige manier ons bezighouden.
Rond 15.30uur zijn we weer terug in Ankeveen waar we eerst
nog even een drankje krijgen voor we de terugtocht naar Lichtenvoorde gaan ondernemen.
We hopen rond 18.30 uur terug te zijn in Lichtenvoorde waar
we, zoals we gewend zijn, gaan genieten van een lekker diner bij
HRC ’t Zwaantje
De kosten van deze gezellige dag bedragen € 58,- p.p.
Bij inschrijving wordt het bedrag automatisch van uw rekening
afgeschreven en afschrijving is tevens bewijs van deelname.
Heeft u zin om met ons mee te gaan?
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Vul dan onderstaand strookje in en deponeer het in de KBObrievenbus bij de Treffer, Raadhuisstraat 18a.
Attentie: Er zijn nog enkele 2-persoonskamers beschikbaar voor
onze 5-daagse reis.
Heeft u zin om ook hieraan deel te nemen, wacht dan niet te
lang want vol is vol!!!!
De reiscommissie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
AANMELDINGSFORMULIER DAGTOCHT 2018
Naam ___________________________________
Adres ___________________________________
Tel.nummer ______________________________
Aantal personen ___________________________
Gebruikt u een dieet? zo ja, welk>
Neemt u een rollator mee? Ja/nee
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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 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
Thea Elferink-ten Have

reizen, tel. 371589
reizen, tel. 372117
reizen, tel. 373878

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Joke Brüning-Helmig, coördinator
tel. 373485
Henk van Beek, coördinator
tel. 370255

Vrijwillige Belasting/adviesservice:

19

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.
Kopij: Uiterlijk op donderdag 8 maart 2018 inleveren van
ondertekende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 4, april
2018. Per e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.
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