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AGENDA
7 nov, 11 nov, 16 dec: Bloemschikken, 13.30 - 15.30 uur
14 okt. 14.00 uur
Dansen in De Treffer
23 oktober
Regiokaarten in Lievelde
23 okt en 13 nov:
Keramiek
28 okt
Kruisjassen in De Treffer
04 nov.
Bingo
21 dec. 16.00 uur
Kerstviering bij ‘t Zwaantje (maandag)
Fietsen 50 km.: Elke 1e en 3e zondag v/d maand t/m okt.
vertrek 10.00 uur
Fietsen 25 km: Elke dinsdag t/m sept. vertrek 09.30 uur, v.a okt.
vertrek 14.00 uur.
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VAN DE REDACTIE
najaar

De lange zomeravonden zijn weer voorbij. Het was een mooie zomer
met af en toe een geweldige hoosbui en een paar keer een enorm
onweer. De caravan is weer opgeruimd en we gaan weer over tot de
orde van de dag. De lange avonden nodigen weer uit om andere leuke
dingen te doen bijv. het uitgebreid lezen van onze Mededelingen. Wij
wensen u dan ook weer veel leesplezier toe.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
koorts

Op het moment dat ik dit schrijf, heerst
er in ons dorp een aparte ziek-te. Het
gaat gepaard met hoge koorts en zeer
veel bedrijvigheid. Het is bovendien erg
besmettelijk en de mensen steken elkaar aan. Symptomen zijn o.a. kontjes
kniepen, inlijmen, nieten etc. Deze ziekte heeft ook een naam nl. de corsokoorts. Veel mensen zijn de laatste dagen voor de kermis bezig om alles op
tijd klaar te krijgen. Gelukkig gaat deze
ziekte weer over. Zo zijn er ook veel mensen die tijdelijk ziek zijn. Dat
hoort nu eenmaal bij het leven. Deze mensen wil ik van harte beterschap wensen. Ook denken we weer aan onze langdurig zieke
mensen. Hen wil ik voor de komende tijd veel sterkte wensen.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
oud

Het blijkt dat de mensen tegenwoordig veel ouder worden. Maar ze
zien er wel veel jeugdiger uit. Mijn moeder zag er op haar tachtigste
jonger uit dan toen ze in de veertig was. Dat lag vooral aan de kle-
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ding. Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder toendertijd een bloemetjesjurk droeg en daarover een blauw-zwart gespikkelde jasschort,
zoals ze dat toen noemde. En dan die haren: elke week wassen en
watergolven en af en toe een permanentje. Je leek toen al gauw oud.
Maar ja, dat was de tijd toen. Tegenwoordig zien de mensen er zo
goed uit dat je maar moeilijk hun leeftijd kunt schatten. Maar toch; elk
jaar komt er weer een jaartje bij. Ik wil alle mensen die er deze maand
een jaartje bijkrijgen dan ook van harte feliciteren en hen een fijne
verjaardag toewensen.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
De kermis zit er weer op. Dat
betekent dat al het sociale leven in Lichtenvoorde nu weer
echt op gang gekomen is. “Nao
de karmisse beginne wi’j pas
weer”, is een veel gehoorde zin
als je vraagt naar de aanvangstijd van een activiteit. En nu is
het al weer een tijdje “nao de
karmisse”. De werkgroepen
draaien weer volop.
De eerste film is al weer vertoond. Computerprobleempjes
zijn tijdens de instuif al weer
opgelost. We hadden paginagrote aandacht voor onze vereniging in de ELNA. Nieuwe leden meldden zich naar aanleiding daarvan aan. Welkom alle
nieuwkomers. We hopen dat u
zich snel thuis voelt bij ons.
De biljartcompetitie staat op punt van beginnen. Op woensdag ochtend
klinken al weer een poos lang vrolijke klanken op vanuit ruimte 1.
Kortom het dagelijkse leven waar we zo aan gewend zijn, is weer aan
de orde. En daar voelen de meeste mensen zich prettig bij.
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Misschien zijn er in uw omgeving mensen die nog geen lid/donateur
zijn van de KBO Lichtenvoorde. Wellicht is het een idee om hen eens te
attenderen op het mooie magazine Nestor dat gratis bij alle leden/
donateurs 10x per jaar op de mat valt. U zult met me eens zijn dat de
inhoud van dat blad erg informatief, leerzaam en onderhoudend is.
Alleen daarom al zou je KBO-lid worden.
Julius Caesar en het verloop der geschiedenis…
(ergens gelezen) Zouden historische feiten
anders zijn geworden als de Romeinse heerser
Julius Caesar met zijn kwalen een arts had kunnen raadplegen die over de hedendaagse kennis
beschikte? Bijna 22 eeuwen na zijn dood spreekt
de Romeinse heerser nog altijd tot de verbeelding. Deze politicus, veldheer, dictator en
schrijver was machtig. Maar zijn gezondheid liet
met toenemende mate te wensen over. Jarenlang werd aangenomen dat Julius epileptisch
was. Londense onderzoekers halen die theorie onderuit. Niet dat deze
wet-enschappelijke aanname de wereldgeschiedenis nog zal veranderen maar mogelijk had e.e.a wel degelijk invloed op de loop der
dingen, zowel op het slagveld als in de senaat. Gaius Julius Cae-sar
kampte in toenemende mate met hoofd-pijnen en was hij geregeld
depressief. In de senaat, als men hem eerde en roemde om zijn kwaliteiten kon hij vaak niet op zijn benen staan; geplaagd als hij werd
door duizelingen, slappe ledematen en wegtrekkers. Dit beeld zou
volgens de twee Londense artsen te ver-klaren zijn door tia’s (transient
ischaemic attack ). Bij een tia is de bloedtoevoer naar een deel van de
hersens/ brein tijdelijk verstoord, waardoor lichaamsfuncties verstoord
kunnen raken. Wie weet hoe Europa er nu voor zou staan als Julius
destijds adequaat geholpen had kunnen worden? Misschien maar goed
dat we het niet weten!
De groeten aan Rutte… actie!
Al 7 jaren leveren ouderen in. Voor de Unie KBO is de
vol. De seniorenorganisatie lanceerde medio augustus
groeten aan Rutte’ waar ouderen hun eigen verhalen
Rutte kunnen sturen. Nu de plannen van het kabinet
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maat nu echt
de actie: ‘De
naar premier
opnieuw een

koopkrachtdaling voor ouderen zouden betekenen. De premier lijkt nog
niet overtuigd dat er gerepareerd moet worden. Dus stuur uw verhaal
naar: www.degroetenaanrutte.nl. De KBO zal de verhalen bundelen en
zorgen dat deze op het bureau van Mark Rutte terecht komen. Inmiddels (eind aug.’15) lijkt onze regering de ouderen enigszins tegemoet
te komen. Maar dat neemt niet weg dat ondanks een kleine toezegging
actie niet overbodig is. Schrijven maar!

FILMMIDDAG vrijdag 30 okt.14.00 uur - SLUMDOG MILLIONAIRDe oktoberfilm is een heel interessante rolprent die veel Oscars in de
wacht heeft weten te slepen. De underdog Jamal, een weesjongen uit

de sloppen van Mumbai, besluit mee te doen aan de Hindi-versie van
het TV programma ‘Weekend Miljonairs’. Hij staat op het punt de
hoofdprijs van 20 miljoen roepies te winnen met nog één vraag te
gaan. Maar voor het zover komt wordt hij gearresteerd op verdenking
van oplichting. De politie kan niet geloven dat een jongen zoals hij zoveel kennis kan bezitten; speelde hij vals, had hij geluk, is hij een genie of is het het lot? Wat volgt is een reis naar het verleden van Jamal
en alles wat hij heeft doorstaan om aan de spelshow mee te kunnen
doen. Slumdog Millionaire, een Engelstalige ‘Bollywoodfilm’ van de
Britse regisseur Danny Boyle, werd overladen met filmprijzen: vier
Golden Globes, en acht Oscars voor o.a beste film, beste regie, beste
scenario en beste filmmuziek. Het komen waard dus!
Zoals reeds bekend: entree gratis en u betaalt uw eigen consumpties.
De organisatie zorgt weer voor een “knabbeltje” bij de drankjes in de
pauze en als u na afloop nog gezellig even wilt napraten. Alle reden
om dit seizoen op de laatste vrijdag van de maand naar De Treffer te
komen voor een gezellig begin van het weekend.
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KBO CREATIEF
Workshop keramiek; maak uw eigen kunstobject. De werkgroep cultuur heeft keramiste Esther Krabbenborg uitgenodigd om een tweetal
creatieve ochtenden te verzorgen bij ons. Op 23 okt. en 13 nov. verzorgt zij een workshop waarin deelnemers hun eigen object creëren.
Personen die op 13 mei de Door en Voor middag bezochten hebben
kunnen zien welk een mooi werk er gemaakt kan worden onder leiding
van Esther. Nieuwsgierig naar uw eigen kunstzinnige aanleg? Gewoon
de workshop volgen! Na twee ochtenden weet u of werken met klei
mogelijk een nieuwe uitdaging voor u wordt. Voor nadere details
raadpleeg de Activiteitengids 2015/2016.
Technische zelfredzaamheid:
Wij maken u nog graag attent op deze cursus, die
start op maandag vijf oktober. Kijk in uw activiteitengids, meld u aan en u weet over een paar
weken alles over stekkers, fittingen, draadloos
schakelen, boren en nog veel meer!
Wij zoeken een opvolger voor Dhr. Theo Zents.
Theo maakt al een flink aantal jaren deel uit van de Samenwerkende
Bonden voor Ouderen in Gelderland (SBOG). Vanuit die organisatie
was hij vertegenwoordiger bij het Achterhoeks Netwerk. Theo zoekt
een opvolger. Derhalve een kleine toelichting op
A.N. Visie: Het Achterhoeks Netwerk wil belangenbehartigers op de terreinen van zorg en welzijn
met elkaar in contact brengen. En hen voorzien van
actuele informatie over ontwikkelingen op deze
terreinen. Hierdoor kunnen belangen-behartigers
beter en gerichter invloed uitoefenen op het zorgen welzijnsbeleid. Ook helpt het hen bij het nemen
of ondersteunen van initiatieven die leiden tot een
betere kwaliteit van zorg- en dienstverlening, meer
eigen regie op zorg-verlening en een grotere
maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen. Doel-stelling: het
informeren over actuele ontwikkelingen in zorg en welzijn, het bieden
van de mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken en het faciliteren
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van discussie en standpuntbepaling m.b.t de aangeboden onder-werpen. Mensen die nieuwsgierig geworden zijn en eventueel belangstelling
hebben om Theo op te volgen kunnen met dhr. Zents contact
opnemen om nadere inlichtingen in te winnen. U bereikt hem op 0544371310
Ontspoorde mantelzorgers
Themabijeenkomst te Zieuwent Parochiehuis
Datum: dinsdag 20 oktober 2015
Entree gratis incl. kop koffie
Aanvang: 19.30 uur
Spreekster: Ilja Bomers van Vrijwillige Intensieve Thuiszorg. (VIT)
Regio-kaarten in Lievelde 23 oktober
Aanmelden voor Bridgen, Solokaarten en Kruisjassen kan via inschrijfformulieren. U vindt deze in De Treffer. Kosten € 5,00 per
persoon (incl. koffie/thee en hapjes). Te voldoen middels enveloppe
voorzien van namen kaartpartners. Enveloppe deponeren in brievenbus
KBO Raadhuisstraat 18a. Aanmelden vóór 12 oktober.

iPADCURSUS IN NOVEMBER
volgende ronde

De eerste cursusronden die gestart zijn eind september waren in no
time vol. Maar er is nog een mogelijkheid om uw kunsten op het
wonderplankje te vergroten. In november gaan we, bij voldoende
deelname, weer van start. Kijk even in uw activiteitengids voor opgave.
Of raadpleeg de website.

VERKEERSKENNIS
fris het op

Veilig Verkeer Nederland introduceert een online verkeerstest. U kunt
thuis uw kennis van borden, regels, belijning etc. testen.
Op vvn.nl/opfriscursus weet u binnen enkele minuten hoe u er voor
staat. Zinvol voor ons allemaal!
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DANSEN IN DE TREFFER
14 oktober

Huilt buiten de wind om het huis? Is het
mistig en kil? Woensdagmiddag 14 oktober
is het warm en gezellig in de Treffer, want
we gaan weer dansen. Klassiek en modern,
bij Bennie Krabbenborg is de muziek in
vertrouwde handen. Als hij speelt op zijn
keyboard kunt u niet blijven zitten, behalve
natuurlijk om iets te drinken en even bij te
praten. Wij zien u graag!
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Joke Brüning, namens werkgroep Welzijn

KRUISJASSEN
Op 28 oktober wordt de derde en beslissende ronde van 2015
gespeeld. Het koppel dat na deze 3 ronden de meeste punten heeft
gescoord mag zich een jaar lang de kruisjaskampioen van de K.B.O.
noemen! De onderlinge verschillen zijn klein dus het zal een zeer
spannende kaartmiddag worden en alles is nog mogelijk. Natuurlijk is
hier ook een prijs aan verbonden! Wij willen de dames ook niet
vergeten.
Het beste dameskoppel dat na 3 ronden de hoogste score heeft valt
ook in de prijzen en ook hier kan het nog alle kanten op. De eerste 3
koppels van deze middag komen in aanmerking voor de dagprijzen.
Mocht u met een invaller spelen (u dient hier zelf voor te zorgen)
dan kunt u dit vanaf 20 okt. tot en met 24 okt. doorgeven aan Theo
Huinink tel: 373972, b.g.g. 0617497189. Geen voicemail
inspreken! Ik kan dan op tijd de indeling en het schema aanpassen.
Ook deze keer wordt per ronde de tijdsklok ingesteld! Wij rekenen op
uw komst op 28 oktober aanvang 14.00 uur in de TREFFER.
Theo Huinink & Annie Eskes
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STAMPPOT-TOCHT
Wat een succes was vorig jaar onze stamppot-tocht.
Reden dus om dit jaar weer een stamppot-tocht te organiseren.
Op dinsdag 3 november gaan we weer lekker genieten van een
mooie tocht en een lekkere maaltijd.
We gaan dit jaar naar de Harskamp, en onderweg stoppen we
nog een keer voor een lekker kopje koffie met gebak.
De kosten voor dit gezellig dagje uit bedragen € 22,-.
Heeft u weer zin om met ons mee te gaan?
Meldt u zich dan aan door het invulstrookje in te vullen.
De penningmeester zal het bedrag innen.
We vertrekken om 09.15
uur vanaf de parkeerplaats
bij de Treffer.
De reiscommissie Marietje
en Evy.
P.S. graag spoedige
aanmelding i.v.m.
reservering bus.

AANMELDING STAMPPOT-TOCHT
Naam ……………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………
Aantal personen…………………………………………………………………….
Bankrekeningnummer…………………………………………………………….
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OP VERHAAL KOMEN
wind

Wat zal ik jullie eens vertellen over wind,
dit fenomeen boeide mij al als kind.
Als het windstil was bewoog er raar genoeg niets.
Als het een beetje waaide voelde je iets.
Maar o wee als het heel hard ging,
dan wilde je maar één ding.
Snel naar binnen en alleen luisteren naar het geluid
en beslist niet meer er op uit.
Wind kun je horen en voelen, maar zien doe je hem niet.
Hij kan fluiten, gieren en brullen door het riet.
Hij kan bomen om laten vallen en daken van huizen blazen.
Zelfs de zee als een kolkende massa laten razen.
Ook kan de wind lekkere luchten verspreiden
van alle bloemen die bloeien in tuinen en weiden.
De wind is in velerlei opzichten machtig.
Noord, oost, zuid, west, zacht, hard en heel krachtig.
Niet voor niets gaan veel spreekwoorden over de wind.
Hier volgen er een paar, die ik de moeite waard vind.

De wind in de zeilen hebben.
Hoge bomen vangen veel wind.
Goede raad in de wind slaan.
Iemand de wind uit de zeilen nemen.
Door weer en wind gaan.
Wie wind zaait, zal storm oogsten.
Wie de toekomst als tegenwind aanvaardt,
loopt in de verkeerde richting.
Tegenwind doet de vlieger stijgen.

Diny Geerdink-Mokkink
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BRIDGERS OPGELET
Op vrijdagmiddag 6 november, organiseert de KBO voor de 2e keer in
de Treffer te Lichtenvoorde een bridgedrive t.b.v de PCI. PCI is de
afkorting van Parochiële Caritas Instelling. Zij probeert, daar waar
andere instanties geen hulp meer kunnen bieden, mensen te helpen,
vooral op financieel gebied. Ook verzorgt Caritas ieder jaar kerstpakketten voor mensen, die wel eens een extraatje kunnen gebruiken.
Het bestuur van de PCI–Lichtenvoorde/OostGelre heeft de KBO gevraagd of zij genegen waren een bridgedrive te organiseren, waarvan
de opbrengst bedoeld is voor deze kerstpakketten. De aanvragen hiervoor worden steeds talrijker. De KBO werkt graag hieraan mee. Het
programma ziet er als volgt uit:
Vrijdagmiddag 6 November,
Aanvangstijd: 13.30 uur - 17.00 uur
15.00 uur: een half uur pauze
Maximaal aantal deelnemers: 48 paren
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 23 oktober tel. A.Domhof 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 op vrijdagmiddag 6 november:
Paar: ………………………………………………………………………………………

Tel.

………………………………………………………………………………………
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VAN DE FIETSCOMMISSIE

lichtenvoordse KBO fietsvierdaagse 2015
De eerste dag van de fietsvierdaagse begon niet geweldig, het regende
flink en er kwamen niet veel mensen opdagen! We hadden wel weer
het normale aantal kaarten verkocht in de voorverkoop, maar men
dacht terecht, we kunnen ook morgen nog wel drie dagen meefietsen.
Dus die dinsdag verkochten we ook weinig dagkaarten, maar dat werd
in de loop van de week ruimschoots goed gemaakt, want woensdag
klaarde het weer op en de zon begon te schijnen. De deelnemers
stroomden toe en er werd weer volop gefietst, kortom het was ook dit
jaar weer reuze gezellig en best wel druk, want als we alle verkochte
kaarten tellen, zijn er ruim driehonderd deelnemers die één of meerdere dagen met de fietsvierdaagse meededen.
Er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd en ook weinig pechgevallen.
Men was tevreden over de gereden routes en dat doet ons goed, een
mooie stimulans om ook volgend jaar weer een fietsvierdaagse te organiseren. Natuurlijk fietst men ook wel eens de verkeerde kant op,
want op de fiets praten en lezen blijft moeilijk. Wij bedanken alle
deelnemers die met ons mee hebben gefietst voor hun gezellige aanwezigheid en ook willen wij de sponsoren bedanken die ons ook dit
jaar weer hebben gesteund.
Dat zijn: HCR 't Zwaantje, Rabobank, Albert Heijn, Jumbo, Etos,
Johan's Groente en Han ter Woerds Sport. Theissen Tweewielers hielp
dit jaar weer de fietsers met pech en de VVV-Lichtenvoorde was behulpzaam met de kaartverkoop en zorgde voor reclame in de media
(o.a. op de digitale borden op de invalswegen.)
Iedereen hartelijk dank!
Namens de fietscommissie,
Henk Wijers

VIJFDAAGSE REIS KBO NUNSPEET
9 juni t/m 13 juni 2015

We vertrokken met 38 mensen en mooi weer op 9 juni richting de
Veluwe. We werden welkom geheten door onze chauffer Chiel een plezierig en kundig persoon die alles wist van deze streek, mede doordat
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hij hier vandaan kwam. Door Evy werd ons een plezierige vakantie
toegewenst. Onze eerste stop was Garderen, bekend o.a.door de zandsculpturen. Ieder jaar hebben ze een ander onderwerp. Dit jaar is het
thema 70 jaar bevrijding, grootmoeders tijd, titels van kinderboeken en
schilderijen van van Goch. Mede onze eerste koffiepauze. We hebben
allemaal genoten van deze kunstwerken. Genietend van het Veluwse
schoon met allerlei tinten groen en zandverstuivingen, kwamen wij in
ons mooie hotel Dennenhoeve aan, prachtig gelegen in de bossen van
Nunspeet. Het heerlijke diner was om zes uur. Daarna was er nog tijd
genoeg voor een boswandeling en het spelen van allerlei spelletjes om
daarna lekker te slapen in de goede bedden.
Woensdag 10 juni. Deze morgen hadden we vrij. Tijd genoeg om het
stadje Nunspeet te bezoeken en rustig ergens koffie te gaan drinken
op een terrasje, heerlijk met dit mooie weer. Om 13.00 uur ging het
richting Terschuur naar een museum met spullen uit grootmoeders
tijd, oude ambachten, gezondheidszorg, winkels en een grote collectie
speelgoed. Het was erg leuk dat je alles aan mocht raken en al het
mechanische speelgoed mocht laten lopen. Dus voor ieder wat wils.
Daarna weer een mooie terugtocht over de Vale Ouwe -zoals de Veluwe oorspronkelijk heette- naar ons verblijf, waar weer een lekker
diner klaar stond.
Donderdag 11 juni Vandaag maken we een dagtocht. We vertrekken
om 09.30 uur.
Eerst gingen we naar het nostalgisch plaatsje Urk. Heerlijk rondwandelen op Urk. Je noemt dat zo omdat het een eiland is geweest. Echt
mooie oude straatjes en een indrukwekkende haven. Later een fantastische rondvaart op het Ijsselmeer, waar iedereen van genoot. Sommigen beneden en anderen heerlijk uitwaaiend boven. Heerlijk ontspannend.
Vrijdag 12 juni. Weer een vrije ochtend. Tijd genoeg om weer naar
Nunspeet te gaan. Even rondneuzen in leuke winkeltjes, koffie drinken
en wat broodjes meenemen voor de namiddag, want om 13.00 gingen
we weer rijden. Deze keer gaat het naar Zeewolde naar de tingieterij
"Flevotin". We werden ontvangen met koffie en gebak. We kregen uitleg over het product tin en wat er bij komt kijken om tinnen voorwerpen te fabriceren. Bij de rondleiding konden we zien hoe een en ander
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in z'n werk ging. We kregen allemaal een souveniertje mee. Een van
de dames had een stickertje onder haar schoteltje en dat werd beloond met een mooie tinnen roos, die we net van tevoren hadden zien
maken. Weer een geslaagde dag.
Zaterdag 13 juni. Vandaag is het alweer de laatste dag van ons
reisje. Om 9.30 uur vertrokken we richting Elburg. Elburg is een oude
hanzestad. Heel kleine straatjes, waar je ogen te kort komt om alles te
zien. Aan de helling bij het riviertje hadden ze een mooie zeilboot
uitgebeeld in rode en witte begonia's. Er was eigenlijk te weinig tijd om
alles te bekijken. Om 12.15 moesten we al weer verder naar Luttelgeest. De orchideeënhoeve was het bekijken meer dan waard. Rest
mij nog te vermelden dat in de hele Flevopolder blauwwitte paaltjes
met een rode boot er bovenop, betekent dat daar nog een scheepswrak op de bodem ligt.
Op naar onze laatste bestemming. Een heerlijk diner bij het Zwaantje.
Evy, Marietje en Chiel bedankt voor deze voortreffelijke reis. Zeer goed
georganiseerd zoals we van jullie gewend zijn. Hopenlijk tot een volgende reis met net zoveel vriendelijke en reislustige mensen.
Diny Geerdink-Mokkink

ZEVENDAAGSE REIS KBO 2015
altenahr

Zondag 19 juli begint onze reis met een beetje regen. Met Peter als
onze vaste zevendaagse reischauffeur vertrekken we om 9.00 uur
richting Moers, voor onze eerste koffiestop om 10.15 uur. Via een
mooie route van Keulen naar Köningswinter aan de Rijn is ons volgend
doel de lunch-stop. Köningswinter is vooral bekend door de Drachenfels, waar je met een tandrad-treintje naar boven kunt, vanwaar je van
een schitterend uitzicht over de stad en de Rijn kunt genieten. Om
14.15 uur rijden we naar ons vakantieverblijf. De meesten van ons in
hotel Ruland en sommigen in Hotel zur Post. In hotel Ruland stond een
heerlijk diner klaar. Na het eten hebben we lekker gewandeld langs de
Ahr die pal achter het hotel stroomt. Daarna was het heerlijk slapen in
het perfecte bed.
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Maandag 20 juli Na het uitgebreide ontbijt was er genoeg tijd om
een langere wandeling langs de Ahr te maken. Het is een echt mooi
kronkelend smal riviertje, met nu en dan een hoorbare stroming door
de grillige stenen. Om 12.00 uur vertrok de bus voor een bezoek aan
het plaatsje Ahrweiler. Een mooi, middeleeuws, ommuurd stadje. Een
gezellige altstadt met veel leuke winkeltjes en gezellige terrasjes. Om
14.30 uur weer de bus in voor nog een mooie toer door het Ahrdal en
de Eifel. Voldaan na al dat moois konden we weer genieten van een
heerlijke maaltijd.

Dinsdag 21 juli Vandaag gaan we naar Trier. Eerst via een toeristische route tot Adenau, daarna over de snelweg naar Trier. Daar aangekomen, hebben velen van ons een rondrit met een treintje gemaakt.
Het voordeel hiervan is, dat je heel veel ziet en hoort van de stad
Trier. Trier is een prachtige oude stad met veel mooie gebouwen. Beroemd is de Porta Nigre, die stamt uit de Romeinse tijd. Verder de
prachtige Domkerk. Om 14.30 uur vertrokken we weer met de bus
voor een prachtige toer langs de Moezel met al zijn mooi aangelegde
druivenvelden. Geen plekje is onbenut. Peter laat ons echt alles zien
wat de streek te bieden heeft.
Woensdag 22 juli Vandaag gaan we naar Koblenz, Der Deutsche
Eck, dit is de landtong die de samenloop van de Rijn en de Moezel
markeert. Koblenz is een van Duitslands mooiste en oudste steden.
Velen van ons hebben het treintje door de stad genomen, om al dat
indrukwekkends goed in zich op te kunnen nemen. Nog lekker gewandeld en een broodje gegeten langs de Moezel. Peter reed weer een
mooie toeristische route hotelwaarts, waar we precies op tijd waren
voor ons diner.
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Donderdag 23 juli Vandaag vertrekken we om 09.15 uur. Eerst gaan
we naar Cochem.
Cochem is een geweldig mooie toeristische plaats aan de Moezel. Veel
oude straatjes met heel veel klimwerk, vakwerk gevels en gezellige
terrasjes. Om 14.00 uur was het tijd om een boottocht te maken over
de Moezel. Boven op het dek aan de voorzijde van de boot kon je alles
heerlijk overzien en voelen. Je werd als het ware vluchtig gekust door
de zonnige warme wind. Om 16.00 uur was deze oogstrelende tocht
jammer genoeg voorbij. Het werd weer tijd om hotelwaarts te gaan,
maar wel weer via een fantastisch mooie route door een natuurgebied.
Om 18.30 uur gingen we aan tafel.
Vrijdag 24 juli Vanmorgen hebben we vrij. Iedereen kan doen of laten wat ie wil. Vanmiddag gaat het eerst naar het plaatsje Adenau en
daarna naar een wijnboerderij. De uitleg over het produceren van de
wijn was interessant en niet te vergeten het proeven van de wijn viel
ook in de smaak.
Zaterdag 25 juli Omdat er slecht weer werd voorspeld, was het beter
om deze ochtend in het hotel te blijven en te kaarten of andere spelletjes te doen, onder het genot van een drankje. Om 12.30 uur hebben
we een lunch gebruikt, waarna het huiswaarts ging. Een koffiestop notabene bij de Vier Winden, hoe verzin je zoiets, bij dit winderige weer!
Gelukkig hebben we dan zo'n geweldige Peter die ons veilig naar ons
einddoel brengt. Na het traditionele diner bij het Zwaantje, ging eenieder moe maar voldaan zijns weegs. Rest mij alleen nog Peter, Evy en
Marietje te bedanken voor de voortreffelijke reis. Bedankt alle reisgenoten voor de gezellige en vriendelijke sfeer en tot ziens.
Diny Geerdink-Mokkink
Nadat dit verslag gemaakt is, hebben wij helaas afscheid moeten
nemen van een trouwe medereiziger; Theo te Welscher. We zullen
hem missen bij onze volgende reizen en we wensen Dies en haar broer
veel sterkte.
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COLOFON

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

voorzitter tel. 371379

Vacature

secretaris

Dhr. H. Halink

penningmeester tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. I. Janssen-Bijkerk

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

Mw. M. Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten
tel. 374511

Mw. J. Brüning-Helmig

Welzijn tel. 373485

Mw. M. Rosendaal-Boenders

bestuurslid tel. 373851

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

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

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

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek,
coördinator tel. 370255
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Ledenadministratie:

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

Redactie KBO Mededelingen:

Mw. A. 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 8 oktober inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van november. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus; Raadhuisstraat 18a.
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