Jaargang 30 – nummer 10, oktober 2018
INHOUDSOPGAVE
VAN DE REDACTIE
VAN DE BESTUURSTAFEL
MET EXCUSES
REGIOKAARTEN LIEVELDE
FIETS4DAAGSE JUBILEUM
VERSLAG HOP EXCURSIE
SNOEICURSUS
OP VERHAAL KOMEN
UITNODIGING SENIORENBELANG OG
AAN ONZE ZIEKEN
CURSUS ZENTANGLE
KRUISJASSEN TIJDENS INLOOPCAFÉ
STAMPPOTTOCHT 2018
AAN ONZE JARIGEN
FILMSEIZOEN 2018/2019
LEDENWERFACTIE 2018
COLOFON/CONTACTEN

2
2
4
4
5
5
7
8
9
10
10
11
12
14
14
17
19

AGENDA
Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.
Fietsen in oktober: 14.00 uur
Woe. 3/10

Themamiddag Senioren Belang: Hoe krijg ik de juiste zorg op
het juiste moment op de juiste plek?
Woe. 24/10
Kaarten in Lievelde,
Woe. 31/10
14.00 uur: Bingo!!
Woe. 07/11 14.00 uur: Kruisjassen
Woe. 14/11 Dansen in ‘De Treffer’ m.m.v. Bennie Krabbenborg
Woe. 10/10, 21/11 en 19/12: Bloemschikken: 13.30-15.30 uur
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VAN DE REDACTIE
Wat hebben we een verschrikkelijke zomer gehad. De een vond
het verschrikkelijk mooi, de ander vond het echt verschrikkelijk:
verschrikkelijk heet, verschrikkelijk benauwd, verschrikkelijk om
in slaap te komen.
Maar al met al hebben de meeste mensen een heerlijke vakantieperiode gehad.
De scholen zijn inmiddels weer begonnen. Bijna iedereen is weer
aan het werk.
Onze doelgroep hoeft voor het overgrote deel niet meer te werken. We hebben geen verplichtingen meer.
Als deze Mededelingen uitkomt, is de kermis ook al weer voorbij.
We hopen dat u genoten heeft van het bloemencorso.
Hopelijk geniet u ook van ons blad en bent u iedere keer weer
benieuwd wat er de afgelopen periode is gebeurd en de komende tijd gaat gebeuren.
Wij houden u op de hoogte. Veel plezier met het lezen.
Ans Vonhof
VAN DE BESTUURSTAFEL
Belangenbehartiging staat hoog in het
vaandel van KBO-PCOB. Binnen afzienbare tijd staan de provinciale verkiezingen weer voor de deur. Juist
voorafgaand aan dat soort landelijke
grote
zaken
kan
een
ouderenorganisatie zich profileren door op
het Binnenhof en bij de partijen tijdig
aan de bel te trekken om aandacht te
vestigen op dingen die voor ons als
doelgroep van grote importantie zijn.
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Ouderenzorg, het betaalbaar houden van zorgkosten, verbetering van de koopkracht, (onze pensioenen lopen uit de pas
met de ontwikkelingen) zijn een paar belangrijke onderwerpen
die hoog op de agenda moeten staan. En hoe groter de achterban is, hoe groter de druk om onze wensen uitgevoerd te krijgen, kan worden. Het is dan ook van belang dat onze landelijke
organisatie vooral niet gaat krimpen maar groeit. En met de toename van 50 plussers moet dat kunnen. Dat betekent dat we
hier aan de basis, in Lichtenvoorde, ook alle zeilen willen bijzetten om KBO-PCOB op niveau te houden. Daarom….
Wij bevelen vriendelijk aan en brengen graag onder jullie aandacht…
De LEDENWERFACTIE van vorig jaar en het jaar daarvoor waren
een succes. Zoals hier boven al genoemd is het niet alleen voor
onze eigen vereniging van belang om ons in groten getale lid van
KBO Lichtenvoorde te mogen noemen. Ook met name om ons
als senioren te profileren in den lande is het belangrijk dat we
niet alleen door kwaliteit maar eveneens door kwantiteit van ons
doen horen. Het aantal senioren neemt steeds meer toe. Over
een aantal jaren bestaat onze maatschappij voor 50 % uit senioren. En die willen toch echt niet de sluitpost van de overheid
zijn. Zowel de oudere generatie senioren alswel de jonge wil
meetellen. En dat geldt op alle gebied. 50 Plussers doen er toe;
dragen een wezenlijke steen bij aan het totale maatschappelijke
bestel (wat zal er gebeuren als alle senioren hun vrijwilligerswerk
eens een weekje of langer neerleggen?), willen regie houden
over hun eigen leven. Zij willen voor vol aangezien worden en
vooral hun opgebouwde financiële rechten op waarde behouden.
Een vuist maken is mooi maar een vuist namens ruim 300.000
senioren of nog meer naar de overheid maken, is nog mooier.
Daarom kijk eens achter in de blad en lees de uitermate gunstige
manier waarop u als KBO lid een schakel kunt toevoegen aan de
grote ketting die KBO-PCOB heet. Alle partijen varen er wel bij.
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Met excuses…
Onze activiteitengids was weer goed voor veel gespreksstof. En
helaas was een van de onderwerpen ook de wat vreemde bladindeling hier en daar. De nauwlettende lezer zag dat er op juist
die plekken een foto of afbeelding ontbrak. Jammer. Het zal volgend jaar hopelijk niet meer gebeuren.
Stien Pothof-Oolthuis, voorzitter
Regiokaarten in Lievelde 12 okt. 2018
Op vrijdag 12 okt. 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 vooraf verwacht.
Kosten € 5,00 per deelnemer.
Betalen contant bij aankomst in Lievelde. Bij verhindering dient
men ZELF voor VERVANGING te zorgen.
Aanmelden kan tot en met donderdag 5 okt. bij ONS secretariaat, Raadhuisstraat 18a.
Vul dit inschrijfformulier in en deponeer het in onze brievenbus:
Raadhuisstraat 18a.
( ) Kruisjassen
( ) Solokaarten
( ) Bridgen
Namen deelnemers/kaartpartners:
1………………………………………………………..tel:………………..
2………………………………………………………….
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Fietsvierdaagse viert zilveren jubileum:
In augustus 2019 gaat de 25e KBO Lichtenvoordse fietsvierdaagse van start. Dat is een bijzondere mijlpaal waar ze trots op
mogen zijn. En met ze bedoelen we op de eerste plaats natuurlijk de dames en heren van de commissie die in al die jaren zo
enorm veel werk verzet hebben om dit jaarlijkse evenement
weer op de kaart te zetten. Een aantal van die commissieleden
heeft er een indrukwekkende staat van dienst op zitten. Niet alleen wat afgelegde kilometers betreft maar ook voor de zittingsduur in de commissie. De anderen zijn natuurlijk sponsoren die
telkenjare weer creatief meedachten met de commissieleden.
We komen op dit zilveren jubileum terug in een van de volgende
KBO Mededelingen. Maar voor nu zou ik zeggen.. blijf op de pedalen om in goede conditie te blijven. Want een jubileumvierdaagse wil je toch niet missen volgende jaar!
Hop..Dat was me een excursie!
Berner Senner hond Daantje, twee vette
bonte, gemoedelijk knorrende varkens, een
trotse haan met mooie hennen, een fruitgaard vol overrijpe vruchten, een prachtige
open loods met mozaïekwerk en natuurlijk
op de allereerste plaats een vriendelijke,
welbespraakte gastvrouw Riet HogenelstKolkman (van Harmes Johan en Boekelder Dien zoals als zij ter
verduidelijking aangaf. Want we zijn wel in Zieuwent natuurlijk!)
We waren met ruim 35 mensen op de fiets naar de Wilgendijk
getogen. Een mooie route, samengesteld door Laurens, fietscommissielid en zijn kompanen, voerde ons onder een stralend
zonnetje naar dit mooie buitengebied. Daar aangekomen vertelde Riet uitvoerig hoe zij en haar man Reinier tot het besluit gekomen waren om hop te gaan telen. Dat was omdat neef Toon,
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woonachtig in Amsterdam, een hobbybrouwer is. En in bier horen o.a. gerst en hop. Het Amsterdamse balkonnetje was voor de
teelt van die producten net iets aan de kleine kant vandaar dat
Riet opperde om dat dan maar eens aan de Wilgendijk te gaan
doen.
En zie hier. Hoge rijen met fantastische planten die langs 6 meter hoge draden groeien, tooien nu het Zieuwentse landschap.
Maar voor het zover was!!!! In 2016 is men daadwerkelijk met
het plaatsen van hopplanten begonnen. Maar daar ging een hele
studie en vooral een heleboel werk aan vooraf. Principe is om biologisch te telen. Dat betekent dat er aan de bodemgesteldheid
gewerkt moest worden om die optimaal te krijgen. Kunstmest is
o.a. uit den boze. Men gebruikt nu wormenmest (buurman is
wormenkweker dus dat treft!). Verslagleggen van alles wat Riet
vertelde over hun noeste arbeid is haast onmogelijk.
Duidelijk is wel dat het echtpaar inmiddels wel haast biologen
genoemd kunnen worden na al hun studies op hopteelt gebied.
Maar het is vooral de hobby en het plezier dat de Hogenelsten
aan hun kwekerij beleven. “Het brengt volk over de vloer, het
verbreedt je horizon en je komt nog eens op radio, TV of krant”,
zegt Riet met een knipoog.
De humor en het plezier dat zij uitstraalt
sloeg over op de groep bezoekers. Vol
vragen aan Riet, knabbelend aan een
appeltje, peer of pruim, genietend van
de dieren kuierde men na de uitleg rustig
over het pittoreske erf. Het leek of velen
weer even terug waren in de tijd. Terug
naar de eigen ouderlijke boerderij of in
ieder geval naar een plek uit lang vervlogen tijden.
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S N O E I C U R S U S !!!
Op zaterdag 6 oktober van 10.00-12.00 uur wordt er een snoeicursus gegeven!
Locatie: “Tuincentrum VAN OOIJEN”, Europaweg 1a
Cursusleider: ANDRIES VAN OOIJEN
Kosten: € 5,00 per persoon
Maximale deelname 15-20 personen. Dus haast u met opgeven!!
Programma:
1. Deelnemers worden om 10.00 uur
ontvangen met koffie/thee.
2. Eerst wordt er uitleg gegeven over
het snoeien in het algemeen, waar ook
het gebruik van diverse gereedschappen aan bod komt.
3. Vervolgens wordt op het tuincentrum
en/of de boomkwekerij praktijkvoorbeelden uitgelegd.
4. Er is gelegenheid tijdens de cursus vragen te stellen over de
eigen tuin van de deelnemers.
Tel.: Annie Domhof 0544-351782 of KBO 0544-397073
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OP VERHAAL KOMEN
SEPTEMBER
Lange hete zomer,
zonlicht spettert rond het huis.
Het leven speelt zich af
rond de tafel op `t terras.
Zon verwarmt de luie lijven
tot de schaduw streelt.
IJs, en koude dranken op `t menu,
wat een zomer, Sodeju!
Nederland puft en dept het zweet,
Sluit gezamenlijk de gordijnen.
Noodgedwongen non-actief,
Zit men binnen te chagrijnen.
Water is niet aan te slepen,
tuin geruïneerd.
Oh, die zesendertig graden,
alle groen wordt bruin gebraden!
Welkome dikke druppels
plenzen de regenton weer vol.
Aangenaam de atmosfeer,
zonlicht mild, de nachten koel,
vrede en tevredenheid alom,
op `t gazon alweer een waas van groen.
Ik steek de handen uit de mouw,
Septembertje, wat hou`k van jou!
Truus Engelbarts

8

Seniorenbelang Oost Gelre

INFORMATIEMIDDAG
indicatie zorg
Seniorenbelang organiseert een informatiemiddag over het thema;

Hoe kom ik aan een indicatie?

Wanneer kan ik naar een verpleeghuis.
Wat moet ik doen als ik thuiszorg wil.
Hoe is de 24-uurszorg geregeld.
Hoe werkt het bij het WMO loket?
Wat zijn de onkosten en wie bepaalt hoeveel ik moet betalen?

Datum: woensdag 3 oktober 2018

Tijd: Van 14.00u tot ongeveer 16.15u
Plaats: Bernard Vos Clubhuus in Lievelde (Bergstraat 5)
Programma:
14.00 uur:
Inloop met koffie of thee
14.30 uur:
Welkom, overzicht middag:
1. Presentatie gemeente Oost Gelre over het WMO loket.

Majda Letica

2. Informatie over indicaties thuiszorg, 24 uurszorg, verpleeghuis.

Engelien Kolkman

16.15 uur:

Sluiting

U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.
De toegang is gratis en de koffie en thee staan voor u klaar!
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AAN ONZE ZIEKEN
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”.
Heel veel sterkte de komende tijd.
Ans Vonhof
ZENTANGLE
Herfst én zin om te tekenen! Gezellig samen, maar ook lekker
knus thuis..
Zentangle (spreek uit: zentengel) is een soort meditatief tekenen, waarbij het gaat om simpele, herhalende lijnen, die je in
een soort milde trance brengen. Denk aan de patroontjes die je
gedachtenloos tekent als je aan het bellen bent, of tijdens een
vergadering. Of vroeger, tijdens de geschiedenisles.
Een zentangle-tekening wordt opgebouwd
uit eenvoudige lijnen die patronen vormen
die telkens herhaald worden. Je kunt vrijwel
alle vormen vullen met die patronen; rechthoeken, cirkels (dan kun je een mandala
creëren) of figuratieve vormen als dieren,
bloemen, handen, etc. Laat je fantasie wer10

ken!
Je hebt er geen tekenvaardigheid voor nodig! Je tekent de lijnen
en herhalingen heel bewust en nauwkeurig, waardoor je je volle
aandacht bij de tekening houdt en zo geen kans hebt om met je
gedachten af te dwalen. Je komt in een ritme, een flow. Dat is
dus de meditatieve kant ervan, het is heerlijk rustgevend. Maar
ook verslavend; we werken vanuit kleine patroontjes, dus eenmaal bezig, wil je na een paar uur wel stoppen maar toch ook
nog even één nieuw patroontje uitproberen, de laatste, écht!
Maar dan raak je geïnspireerd door die vorm, en bedenk je een
variatie. Of iets heel nieuws....
Ook zin om dit eens uit te proberen? Op maandag 29 oktober,
starten we met een workshop Zentangle, de eerste van een serie
van 6 bijeenkomsten, op de maandagen van 19.30-21.00 uur.
Kosten € 30,00, het benodigde materiaal is inbegrepen.
Docente: Diënne Wijnen
Voor informatie/opgeven kunt u bellen met Marjolein Rosendaal,
tel. 06 2672 2162. Zie ook de nieuwe Activiteitengids.
Kruisjassen en ander vertier op
dinsdag- en/of donderdagmorgen:
Inloopcafé. Het woord zegt genoeg. Iedereen, lid of geen lid van
onze vereniging kan even aankomen om een bakje troost, een
kopje voor de aardigheid of gewoon koffie te komen halen.
Er zijn gastvrouwen aanwezig die de praat prima op gang kunnen houden. Maar ook spelen zij graag een potje kaart, een partijtje sjoelen of iets anders met hun gasten. Zegt het voort, zegt
het voort. ‘Cafébezoek’ is nergens zo laagdrempel en voordelig
als bij ons in ‘De Treffer’.
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STAMPPOT-TOCHT 2018
Het is al een gewoonte dat de KBO aan het einde van het seizoen een stampboottocht organiseert.
Ook dit jaar hebben we weer een leuke herfsttocht en wel op
Woensdag 24 oktober.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein van ‘de
Treffer’ en rijden via een mooie route naar Ruurlo, Lochem en
Zwiep.
In Zwiep in restaurant ‘De witte wieven’, gaan we genieten van
2x koffie en heerlijk appelgebak met slagroom.
Na een gezellig samenzijn vertrekken we weer voor het vervolg
van onze mooie route en zijn om 17.30 uur bij Restaurant ’t
Zwaantje, waar we kunnen gaan genieten van een heerlijk
stamppot buffet.
De prijs voor dit gezellige middagje-uit is € 32,00.

Heeft u zin om met ons mee te gaan??
Vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in en deponeert het
in de brievenbus van de KBO.
======================================
AANMELDINGSFORMULIER STAMPPOTTOCHT 2018
Naam …………………………………………………..
Adres……………………………………………………..
Aantal personen…………………………………
12
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AAN ONZE JARIGEN
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
Iedereen op stap met Careaz electrocar
Kom d’r es uut met de Careaz electrocar.
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en
17.00 uur met de chauffeur. Tel: 06- 22154721
KBO FILMSEIZOEN 2018-2019
Op laatste Vrijdag van de maand;
Aanvang 14.00 uur in ‘De Treffer’.
September 28: Out of Afrika
“Ik had een plantage aan de voet van .”zo begint het autobiografisch verhaal van Karen Blixen. Zij woonde in Kenia in de
laatste jaren van het kolonialisme in dat werelddeel. Zij publiceerde haar boek in 1937. Dit romantische verhaal werd in
film gezet met acteurs als Meryl Streep en Robert Redford in
de hoofdrol. Klinkende namen in een film die in 1985 in première ging en destijds haar weerga niet kende. Regisseur
14

Sydney Pollack wist een romantisch liefdesepos op het doek
te brengen dat bekroond werd met maar liefst 7 Oscars. Het
autobiografische verhaal, het weergaloze Afrikaanse landschap, de cultuur in het koloniale tijdperk… deze film is een
‘must see’ voor wie hem nog niet zag en een ‘to do again’
voor wie er 30 jaar geleden niet over uit gepraat raakte.
Oktober 26: Het doet zo zeer
In Het Doet Zo Zeer geeft Heleen van Rooyen een inkijk in
het ziekteproces van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. In een periode van ruim een jaar
volgt zij haar 84 jarige moeder in alledaagse situaties en in
de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken.
November 30: Lion
Stel je voor om als klein kind van huis verdwaald te raken in
een overvol land als India. Dat overkwam destijds de 5 jarige
Saroo nadat hij per ongeluk in een verkeerde trein stapte en
na enkele dagen duizenden kilometers verder aan de andere
kant van het land terecht kwam. Via een weeshuis werd Saroo uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar.
Jaren later, met behulp van de toen net nieuwe zoekmachine
Google Earth en flarden uit zijn geheugen, probeerde hij zijn
biologische familie te traceren. Een onwaarschijnlijke zoektocht naar een speld in een hooiberg werd vakkundig en integer verfilmd. Deze op waarheid beruste film schetst het leven van een adoptiekind vanuit verschillende perspectieven.
Na een ontroerende ontknoping maken de fantastisch acterende spelers het moeilijk voor de kijker om zonder een
traantje weg te pinken, de bioscoop te verlaten. Een bijna 2
uur durende film uit 2016. Mis hem echt niet!!!
Januari 25: Demain tout commence
Samuel leidt een rustig leven in Zuid Frankrijk zonder verantwoordelijkheden. Op een dag krijgt hij het nieuws van een
15

van zijn ex-vriendinnen te horen dat hij de vader is van haar
enkele maanden oude dochtertje Gloria. Zij laat haar bij Samuel achter en vertrekt. Hij ziet deze grote verantwoordelijkheid niet zitten en reist met Gloria naar Londen in de hoop
daar de moeder te vinden en het kind bij de moeder terug te
brengen. Deze zoektocht is tevergeefs. Acht jaar lang wonen
zij samen, hij bouwt een nieuw leven op en inmiddels zijn zij
onafscheidelijk geworden. Maar dan duikt op een dag Gloria’s
moeder weer op en eist haar dochter terug. Maar daar heeft
Samuel inmiddels toch een andere mening over.
Februari 22: Toni
Een ongenadig portret van twee verwoeste mensen. Tonio is
de dappere, niet sentimentele verfilming van A.F.Th. van der
Heijdens roman over zijn enige zoon Tonio die in het voorjaar
van 2010 al fietsend door de Amsterdamse binnenstad verongelukte. Dit is tot nog toe een van de beste Nederlandse
films ooit gemaakt.
Maart 29: La Villa
In een slaperig Frans kustplaatsje in de buurt van Marseille
komen 3 kinderen na jaren weer bij elkaar in de villa van hun
vader die door een beroerte is getroffen. Zij staan niet alleen
voor de beslissingen over wat te doen met de erfenis, zijn
zelfgebouwde villa en zijn restaurant. Maar ook hoe hij de jaren die hem nog resten verzorgd zal moeten worden. De terugkeer naar de plek van hun jeugd brengt prettige en minder fijne herinneringen naar boven. Nu zij zelf ook een dagje
ouder worden hebben zij moeite met het verleden los te laten en te berusten in het hier en nu, in wat het leven hen
gebracht heeft. Ingrediënten als het Zuid Franse landschap,
jong vs oud, arbeidersklasse tegenover nieuw geld maken
deze film uit 2017 de moeite van het bekijken meer dan
waard.
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LEDENWERF – ACTIE !!!

PAK UW contributie VOORDEEL in 2019
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 2019 dan ieder € 15,00
i.p.v. € 25,00.
2) Of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max. € 20,00 korting op uw contributie in 2019. De nieuwkomers betalen € 15,00
contributie per persoon. U en de nieuw geworven leden betalen
na 2019 de normale contributie.
=======================================
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 aanmeldformulier
bij:
Nieuw lid: dhr./mw. ……………………………………………
Adres:……………………………………………………………….
Banknummer: ……………………………………………………
Nieuw lid: dhr./mw. ………………………………….…….
Adres:……………………………………………………….………
Banknummer:…………………………………………………….
DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a RAADHUISSTRAAT 18a.
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 SEPT. t/m 14 DEC. 2018
17
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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 5427 2541

Hans Halink

penningmeester, tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Ton Jolij

coördinator Educatie,
tel. 06 4113 0412

Marjolein Rosendaal-Boenders

coördinator Culturele Activiteiten,
tel. 06 2672 2162

Thea Elferink-ten Have

coördinator Welzijn, tel. 373878

Marja Koenders-Harmsen

ondersteuning

Evy Veuger-van der Kamp
Marietje te Brake-Geerdinck
Thea Elferink-ten Have

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

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Thea Elferink-ten Have, coördinator
tel. 373878
Henk van Beek, coördinator
tel. 370255

Vrijwillige Belasting/adviesservice:
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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.
Kopij: Uiterlijk op 4 oktober 2018 inleveren van ondertekende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 11, november
2018. Per e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.
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