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AGENDA

Bloemschikken
16.00 uur
Kerstviering 't Zwaantje
9.39 – 11.45 uur Nieuwjaarsreceptie
14.00 uur
Knielen op een bed violen
14.00 uur
Vrijwilligersmiddag
22 mrt.
Alg. Ledenvergadering

Wandelen op donderdag: 09.30 uur, 5/6 of 10/12 km
(in de even weken)
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VAN DE REDACTIE

en voor de zieken en jarigen

De eerste kaars brandt al weer op de Adventskrans, pastores en
dominees zijn druk met het voorbereiden van alle vieringen en
diensten. In onze Bonifatiuskerk worden de kerststallen en hun
“bewoners” weer van stal gehaald. Thuis snort het kacheltje en
zijn de eerste borden snert, boerenkool en andere heerlijke
stamppotten al weer verorberd. Kortom…
we zitten volop in de koude maand december. Koud buiten, maar dat zegt niets
over de temperatuur van uw hart. Waar u
ook woont, wie er in uw omgeving zijn,
misschien is een verblijf in het ziekenhuis
op dit moment noodzakelijk, of woont u in
een zorgcentrum, we hopen van harte dat
u zich er welkom en vooral thuis voelt. Thuis bij de mensen in
uw omgeving. Zeker is dat je welkom voelen, je geborgen weten
en je kunnen koesteren in de warmte van je medemens, de
beste medicijnen tegen heel veel kwalen zijn. Wij wensen de
zieken ondanks hun ongemakken het beste toe en de 'decemberjarigen' een heel fijne dag in deze bijzondere maand. En natuurlijk een warm en fijn kerstfeest voor alle leden. We zien u
graag bij de kerstviering en op de nieuwjaarsreceptie.
Stien Pothof, namens Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
van kermis bij Hogenkamp naar kerstmis bij Pillen

Dinsdag 13 september 2016.. heet, heet, super heet. En dan is
het kermis in Lichtenvoorde. De Schaopenscheerders hadden het
euvele plan opgevat om te gaan spelen bij cafe Hogenkamp. En
wij leden van de KBO en iedereen die ook maar wilde komen,
waren daar welkom. En hoe! De Schaopenscheerders waren su2

per op dreef, het terras was mooi aangekleed, de airconditioning
loeide binnen op volle toeren. Het was goed toeven daar op Het
Veld. De koffie met cake was super, de borrel lekker koud en de
bitterballen daarentegen weer lekker heet. Gastvrouw Astrid
Immink had volop kannen met ijsgekoeld water staan zodat de
polonaiselopers niet oververhit zouden raken. Kortom, het ontbrak niemand aan wat dan ook. De sfeer zat er in no time prima
in en zorgde ervoor dat passanten zich spoorslags aansloten bij
het vrolijke gezelschap. “Had ik dat geweten, dan was ik ook
gegaan” hoorden we van veel mensen die naderhand de enthousiaste verhalen van mensen die geweest zijn, hoorden..
Misschien een tip voor kermis
2017? Wees er vlot bij want wat
goed is, is snel uitverkocht! En de
mooie herfstperiode na de kermis
voerde ons zo langzaamaan naar
december. De maand waarin we
weer genieten van koek, marsepein en pepernoten. Bij het schrijven van dit stuk was de Pietendiscussie al weer flink op gang gekomen. Een zender had al duidelijk uitgesproken te gaan voor
de Schoorsteenpiet i.p.v Zwarte
Piet. Een mening heb ik er wel
over. Maar om die hier te ventileren? Dit is niet de geëigende plaats daarvoor. Maar laten we
hopen dat de kinderen weer onbekommerd hebben kunnen genieten van een prachtige traditie die voort mag leven tot in
lengte van jaren. En dan komt het feest van het Licht. Het feest
van opnieuw geboren worden in het Kind dat over geheel de wereld bekend is. Het Kind dat elk jaar weer hoop weet te brengen
in de harten van miljarden mensen. Namens mijn collega bestuurders wens ik u allen een vredig en vooral fijn kerstfeest toe.
Een feest van hoop, licht, herkenning en familiewarmte.
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Op maandag 19 dec. hopen we velen van u te ontmoeten tijdens onze jaarlijkse kerstviering bij ’t Zwaantje. Een mooie traditie die, evenals het kinderfeest Sinterklaas, niet in kracht zal
inboeten zolang wij mensen blijven geloven in het goede in
elkaar.
Welkom nieuwe leden…
De ledenwerfactie, de koffiebonnen, de grote advertentie en niet
te vergeten de mond-tot-mond reclame zijn debet aan een mooie
groei van ons ledenbestand. Daarnaast zullen de gezellige activiteiten zeker niet in de laatste plaats verantwoordelijk zijn voor
deze mooie toename van KBO-ers. En al die nieuwe leden willen
wij natuurlijk van harte welkom heten. U bent niet alleen lid geworden van een mooie vereniging maar daarnaast ook van een
landelijk sterke unie die het opkomen voor de belangen van haar
seniorleden als eerste prioriteit in haar vaandel heeft staan. Wij
hopen dat u een heel fijne tijd gaat hebben bij onze vereniging.
Daarnaast raden wij u sterk aan te kijken naar de website van de
unie KBO. Daarop vindt u diverse mogelijkheden tot het krijgen
van korting op o.a. zorgverzekering en energie. Mocht u vragen
hebben, gewoon even willen komen om nader kennis te maken
of met een probleem zitten, het bestuur is op woensdagochtend
van 09.30 - 11.30 uur in het kantoor in De Treffer aanwezig om
u te woord te staan. Een bericht inspreken kan natuurlijk ook.
Kerststop:
We gaan even met winterreces en wel van
ma. 26 dec. t/m zo. 1 jan. Op maandag 2
jan. kunt u gewoon weer terecht voor activiteiten. Of er op vrijdag 23 dec. nog iets
gedaan wordt laten we over aan de betreffende groepen zelf. Geef wel even aan bij
het bestuur of Engels, Spaans en biljarten
op die dag nog wel doorgaan.
Namens uw bestuur, met groet, Stien Pothof-Oolthuis
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LEDENWERF ACTIE
pak uw contributie voordeel in 2017
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 2017 dan ieder €15,00
i.p.v €25,00.
2 of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max. €20,00
korting op uw contributie in 2017. De nieuwkomers betalen
€15,00 contributie p.p.
U en nieuw geworven leden betalen ná 2017 de normale
contributie. Naam lid van KBO:
……………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………….
Ik heb onderstaande 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:………………………………………………………………………………….
Nieuw lid: dhr./mw.………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………….
DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a. RAADHUISSTRAAT 18a.
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 sept. t/m 20 dec. 2016.
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Een Krachtige Belangen Organisatie
Ook in het derde kwartaal van 2016 hebben de belangenbehartigers
niet stil gezeten. Voor ons als leden kwamen zij wederom in het
geweer op diverse fronten. Het belang van georganiseerd zijn als
senioren komt met name in dit soort zaken sterk tot uiting. Een paar
voorbeelden willen wij u derhalve niet onthouden:
Algemeen:
Gespreken met politieke partijen: De programma’s van de partijen
werden onder de loupe genomen met vooral het belang van de
senioren voor ogen.
KBO Geld Gesprek met ministerie van sociale zaken inzake perspectief voor 50+ werklozen. Met name het aspect uitkeringen.
Toekomst van het pensioenstelsel compensatie voor mogelijke
kortingen op pensioenuitkeringen nu indexatie is uitgebleven.
Aandacht voor achteruitgang van koopkracht. Aandacht voor fiscale
reparatie.
KBO Thuis verlaging van eigen bijdrage zorg.
Verpleeghuiszorg er moet meer geïnvesteerd worden in opleiding
en kwaliteitsverbetering in de zorg. Bovendien moet de regeldruk
verminderen; meer zorg aan het bed minder administratie. Verbetering
van uitwisseling van medicijngebruik bij mensen in zorgcentra.
Niet reanimeren penning vanaf 2017 is deze penning voor iedereen
neutraal te bestellen.
Wijkverpleging staat onder druk. Steeds meer ouderen maken
gebruik van wijkzorg. Aan minister Schippers werd dringend gevraagd
meer geld uit te trekken voor deze zorg.
KBO Veilig; met minister Blok werd gesproeken over het aanscherpen van brandveiligheidsvoorschriften in particuliere woningen
maar met name ook zorgwooncentra.
KBO Digitaal; de tweede kamer is tegemoet gekomen aan de KBOvraag om aan mensen die er om vragen een papieren blauwe envelop
thuis te doen komen ipv een digitale versie hiervan.
De NS zal in de toekomst, op verzoek van o.a. KBO, de reisinformatie
ook nog op teletekst in de lucht houden en niet geheel over gaan tot
info via de computer. Meer weten over Belangenbehartiging van de
Unie KBO, ga dan naar: uniekbo.nl.
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Aanmeldstrookje Kerstviering 19 dec. ’t Zwaantje.
Ondergetekende geeft ... persoon/personen op voor de Kerstviering. Hij/ zij geeft daarbij KBO L’voorde toestemming tot eenmalig €21,50 per persoon af te schrijven van zijn/haar rekening.
Naam:………………………………… Adres…………………………………….
Naam:………………………………… Adres…………………………………….
Aanmeldstrookje z.s.m voor op ma. 12 dec. inleveren in de KBO
brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

iPADCURSUS

voor beginners start 11 januari 2017

Rond 120 KBO-ers hebben sinds jan. 2015 'n de schoolbanken
gezeten' bij docent Ruud Harmsen en zijn assistente Joke Wolterink. We hebben dus blijkbaar sterk voorzien in de behoefte
van een groot aantal senioren om zich wat meer thuis te voelen
op de tablet. En we gaan nog even door. Het aantal gevorderden
dat nog instructie wenst neemt af maar beginners willen toch
nog graag voor een zestal lessen komen Dus, wie nog graag gebruik wil maken van de lessen van Ruud en Joke; vul het inschrijfstrookje in.
Naam: ………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………….. tel: ………………………
Merk tablet: ………………………………………………………………………
Wenst deel te nemen aan cursus iPad voor beginners.
Start: woensdag 11 januari.
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TREFFER BIOS
27 jan. 14.00 uur

KNIELEN OP EEN BED VIOLEN

Deze film is gemaakt naar het gelijknamige boek van de schrijver
Jan Siebelink. Het boek werd een van de grootste bestsellers in
Nederland. In dit boek verwerkt de schrijver een heleboel herinneringen uit zijn jeugd. De hoofdpersoon in dit boek heet Hans
Sievez. Hans groeit op in een sektarisch godsdienstig milieu. En
komt na een verblijf in Den Haag weer onder de invloed daarvan.
Het hele leven van bloemenkweker Hans komt te staan in het teken van godsdienst. Zijn huwelijk, zijn kinderen Ruben en Tom,
zijn bedrijf en zijn persoon gaan daaronder zwaar gebukt. Hans
wordt bezocht door volgelingen van een sekte en zij verkopen
hem geregeld religieuze literatuur. De inhoud van die literatuur
beïnvloedt Hans ten zeerste. Wanneer hij uiteindelijk op zijn
sterfbed ligt, krijgt zijn gezin geen toestemming om afscheid te
nemen. Siebelink schreef dit boek om meer inzicht te krijgen in
het gedachtengoed van zijn vader. Een klapper in onze nationale
bioscopen en nu in De Treffer.
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OUDEREN AAN DE KNOPPEN
Nog enkele plaatsen vrij! De cursus ouderen aan de knoppen zal
starten op maandag 2 jan. 2017 om 14.00 uur. In deze zes lessen leert docent Henk Klein Tank u praktisch om te gaan met de
deels gestandaardiseerde knoppensymbolen van onze alledaagse
gebruikstoestellen. Doordat de docent ingaat op spontaan aangedragen vragen en probleempjes zal de inhoud van deze cursus
deels door de cursisten bepaald kunnen worden. Belangstelling?
Vul het inschrijfstrookje in uw activiteitengids in of meld u, middels een briefje voorzien van NAW, tel nummer en emailadres
aan (Raadhuisstraat 18a) of neem contact op met dhr. Ton Otte:
372213.

RECLAMEPENNEN
Ik ben Riky Schutten en
vrijwilligster bij de TREFFER. Veel mensen kennen
mij ook van de reclamepennen. Tijdens wandelingen van de trefclub -er
wordt over van alles en
nog wat gepraat- werd mij
gevraagd om ook over
mijn hobby te schrijven in
het 'club'blad KBO Mededelingen. Ik ben al ruim 30 jaar verzamelaar van reklamepennen,
het is een uit de hand gelopen hobby (dat is meestal zo) je hebt
een paar mooie pennen en zo heb je er na 30 jaar 67.500. Wij,
mijn oom Harry en overleden vriendin Ria en ik, zijn in 1997 in
de Schoppe op het Hooiland begonnen met de ruilbeurs, na 2
jaar zijn we verhuist naar Hogenkamp en daar zijn we gebleven.
Wij hebben een pennenvereniging In Nederland en hebben acht
keer per jaar een ruilbeurs daar nemen wij onze dubbele pennen
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mee naar toe en ruilen die. Mensen sparen ook op thema’s transport, schilders, gemeenten, sport, voetbal enz.. Parkers en de
luxere pennen zijn erg in trek. Mijn voorkeur is Prodir, medicijnpennen, luxere vloeistof-pennen en zo van alles. Ook heb ik
van Lichtenvoorde ongeveer 500 verschillende pennen van bedrijven, ook die al lang niet meer bestaan, zo kan ik nog wel
even doorgaan. Hebben jullie nog pennen waar de reclame goed
op staat en u doet er niks mee dan zou ik ze wel willen, ook
pennen die slecht zijn of niet meer schrijven kun je bij mij
afgeven want wij hebben sinds 3 jaar een bedrijf TerraCyde dat
pennen recycle't, daar krijgt de vereniging geld voor en van dat
geld gaat een gedeelte naar kleinschalige instellingen zoals Fatima in Wehl daar hebben wij een hangmat geschonken. Ik kan
nog wel even doorgaan maar is jullie interesse gewekt dan wil ik
ons huis openstellen om mijn colectie te bewonderen, graag
even afspreken. Mijn tel.nummer 371005 of 0648800162 of email abmschutten@hotmail.com of als ik in de Treffer ben kun je
mij altijd aanspreken.
Groetjes Riky Schutten

VAN DE REISCOMMISSIE
Zoals de meesten van u wel weten hebben we op dinsdag 25 oktober j.l. een
tocht gemaakt naar de Rotterdamse havens en de 2e Maasvlakte. Deze tocht
was een succes! Heel interessant en leerzaam. Helaas hebben we voor deze tocht velen moeten teleurstellen, de aanmelding was veel groter dan er mee konden.
Daarom is in overleg met het bestuur besloten deze tocht nog
een keer te herhalen.
We gaan dit doen op: woensdag 5 april 2017.
Te zijner tijd krijgt u weer gelegenheid om u aan te melden.
Evy Veuger
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OP VERHAAL KOMEN
vragen en antwoorden

Daar sta ik dan 's morgens voor het aanrecht met mijn slaperige
gezicht. Ik vul de waterkoker en begin op de automatische piloot
het ontbijt klaar te maken en thee te zetten. Ik wil een theezakje
pakken, maar het doosje is leeg. Ik kan het plastic weer eens
niet van de nieuwe doos krijgen maar eindelijk heb ik dan een
zakje te pakken. Net voor het opschenken zie ik op het labeltje
staan: Wanneer had je voor het laatst de slappe lach? Meteen
ben ik klaarwakker en denk er even over na. Ik moet erkennen
dat er wel eens geglimlacht wordt,
maar die echte slappe lach waar je
zo van opknapt? Pijn in je buik en
tranen op je wangen van het lachen? Héél lang geleden. Ik snuffel
even in het doosje. Er zijn nog meer
vragen, sommige nogal onzinnig,
zoals: Wat zou je doen als je voor
één dag onsterfelijk was? Onsterfelijk voor één dag? Daar gaan
mijn wenkbrauwen van omhoog. Van vragen als: Waar mag ik je
's nachts voor wakker maken, wat is het ondeugendste dat je
vroeger hebt uitgespookt, wat was je grootste blunder? Daar
gaat het bij mij meteen van kriebelen. (Een van) mijn blunder(s)
wil ik wel met de lezer delen. Tijd en plaats van handeling: vijftig
jaar geleden, op mijn werk. In de middagpauze stuurde ik een
berichtje naar mijn zus, die op kamers woonde. Ik deed het in
een envelop van de zaak, zette mijn eigen achternaam achter die
van de twee firmanten en gooide het op de post. Twee dagen
later was de brief terug: onbestelbaar. Verkeerd huisnummer.
Mijn baas legde de envelop zwijgend en met een ondoorgrondelijk gezicht op mijn bureau.
Serieuze vragen zijn er ook:
Waar ben je dankbaar voor?
Waar word je gelukkig van?
Wat is je grootste droom?
13

Wel de moeite waard om even over na te denken. De maand
december is bij uitstek de maand om dergelijke vragen te stellen.
Bij ons komt er op oudejaarsdag altijd een moment waarop we
samen het oude jaar onder de loep nemen. Wij zijn vast niet de
enigen, die zich afvragen: Wat is de balans van het jaar dat
achter ons ligt? Verliep alles gladjes of waren er nare dingen,
bittere pillen zelfs? Waar hebben we verdriet of spijt van en waar
zijn we voldaan over of trots op? Hebben we het er weer gezond
vanaf gebracht of laat dat te wensen over? Hebben we nog
gelachen? Of geblunderd? Kregen we de kriebels om iets te ondernemen? En hoe kijken we naar de toekomst? Waar hopen we
op? Welke dromen, welke plannen zijn er?
Ik wens iedereen een nieuw jaar met veel geluk, gezondheid en
positiviteit, ook en vooral als het antwoord op sommige vragen
helaas negatief uitvalt. Zelf hoop ik op de slappe lach.
Een goed kerstfeest.
Truus Engelbarts

VAN DE BELASTINGADVISEURS KBO LICHTENVOORDE
bericht nr. 69

Het jaar 2016 nadert zijn einde en dat betekent, dat de belastinggroepadviseurs van de KBO Lichtenvoorde zich alweer bezig
houden met de nieuwe regels die volgend jaar zullen gelden.
Maar eerst willen wij ons nog even met dit jaar bezig houden.
Allereerst is daar het overlijden van onze langdurige adviseur
Henk van Aken, een van de oprichters van de belastinggroep.
Wij zullen hem missen.
Wij hebben de heer Jan Hummelink bereid gevonden om zijn
plaats in onze groep in te nemen. Eenieder, die in eerdere jaren
door Henk van Aken werd geholpen bij het invullen van de aangiften, kan zich nu wenden tot Jan Hummelink. Zijn telefoonnummer is 0544-375850.
Daarnaast is de nieuwe offerte van de ziektekostenverzekering,
die U onlangs hebt ontvangen belangrijk. De nieuwe voorwaar14

den en premiebedragen moesten voor zaterdagavond 19 november om 24 uur bekend zijn gemaakt. Ons advies is om uw beslissing niet alleen van de premiebedragen te laten afhangen, maar
ook het gemak van directe betaling aan de zorgverleners en de
vraag of u wel overal in de omgeving
bij zorgverleners terecht kunt, te laten
meewegen. Komt u er niet uit, neem
dan contact op met uw belasting- of
ouderenadviseur van de KBO. Hebt U
een laag inkomen dan kan het zin
hebben om te bekijken of U wellicht in
aanmerking komt voor de zgn. garantpolis van Menzis. Deze polis kan in
bepaalde gevallen veel voordeel opleveren. Telde vorig jaar nog mee of U wat spaargeld had en
werd u daarom wellicht afgewezen, dan heeft het zin om
deelname dit jaar opnieuw te laten te bekijken, omdat in Oost
Gelre dit jaar het eigen kapitaal niet meer meetelt.
De gemeente Oost Gelre houdt over dit thema twee hoorzittingen en wel op 28 november (13.30-16.30 uur) en op 23 december
(9.00-12.00 uur). O.a. adviseurs Marika en Henk van Beek,
alsmede Frans Kreileman zullen tijdens deze uren op het stadhuis
(oude Rabobank) aanwezig zijn om U te woord te staan. Ook
medewerkers van de gemeente en van Menzis zijn aanwezig om
u, indien gewenst, direct om te boeken naar de nieuwe polis.
Twijfelt u of u in aanmerking komt, kom dan even langs en laat
U adviseren.
Tot slot nog een advies: Hebt u wat kapitaal, dan kan het zin
hebben om contact op te nemen met uw belastingadviseur. Het
vermogen van 31 december 's avonds 24 uur is belangrijk voor
Uw belasting 2017 en wellicht voor Uw huurtoeslag voor volgend
jaar. Wellicht is er nu nog iets te doen en dat kan niet meer op
of na 1 januari 2017.
Henk van Beek, tel. 370255
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UITSLAGEN KRUISJASMIDDAG 26 OKTOBER
Een mooie herfstmiddag waarin 30 koppels de onderlinge strijd
aangingen voor de titel van beste kruisjaskoppel K.B.O. 2016.
Spanning te over want de verschillen waren klein. Dat er deze
middag wat te winnen viel was duidelijk in een hoog tempo werd
er fanatiek gekaart zowel door de dames en heren koppels.
De dagprijzen gingen na loting voor de eerste plek naar:
1. Fr. Hummelink en H. Bokkers met 3960 punten.
2. Wopereis---- Hulshof
met 3960 punten
3. Th. Reuling--Th. Raben
met 3830 punten
4. A. Rooks-----W. te PLate met 3820 punten
Na 3 ronden: de winnaars van 2016 de heren; T. Assinck –
J. Koster met 11450 punten. Beste dameskoppel van 2016
wederom: Br. te Brake - A. Lageschaar met 10360 punten. Onze
voorzitter Stien Pothof had de eer de prijzen aan de winnaars te
overhandigen vergezeld gaande van een kwinkslag en een woord
van dank aan alle aanwezigen en aan de organisatie die terug
kan kijken op een goed geslaagde kruisjascompetitie 2016.
In 2017 zal er weer gekruisjast
worden zoals voorheen in competitie verband wederom 3 ronden van 16 geef beurten en onder dezelfde voorwaarden betreffende invallers (elk koppel
mag per persoon eenmaal met
een invaller spelen over drie
ronden!).
U moet zich opnieuw opgeven!!! Dit kunt u doen in de week
van 9 t/m 14 januari bij : A. Rooks. Tel: 0544373768. De
eerste kaartmiddag is op woensdag 25 januari 2017.
Vriendelijke groet en fijne feestdagen, T. Huinink en A. Eskes
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HET FIETSSEIZOEN VAN 2016 ZIT ER AL WEER OP
De fietstochten van dit jaar zijn weer afgelopen, dinsdag 25 oktober werd de laatste 25 km tocht verreden en op zondag 16 oktober werd voor het laatst 50km gefietst. Beide tochten worden
jaarlijks afgesloten met een gezellig samenzijn in een horeca gelegenheid, Op zondag 16 oktober hebben we bij de "Domme
Aanleg" een gezellige nababbel gehouden onder het genot van
een hapje en een drankje. Hetzelfde deden we op dinsdagmiddag 25 oktober in de gezellige accomodatie van "Residence
Lichtenvoorde" Bij zulke gelegenheden worden de anekdotes
van het jaar doorgenomen zoals,
hoe ver het was en hoe warm en was die route nou wel zo mooi
en man, wat was dat een smal paadje, zeg! Geen wonder dat ie
van de fiets viel… hoewel… dat kwam niet door dat paadje, maar
hij keek naar die mooie vrouw !!
Dit jaar hadden we redelijk fietsweer met in het begin regen en
later wel wat koud, maar de nazomer en herfst waren goed. Op
de dinsdagen hebben we met z'n allen ongeveer 725 kilometers
gefietst en er deden gemiddeld 19 fietsers mee. Het percentage
electrische fietsen ligt op ongeveer 60% en dat percentage stijgt!
Op zondagen reden we met z'n allen 600 kilometers bij elkaar en
dat deden we met gemiddeld 18 deelnemers. Ernstige ongelukken waren er niet dit jaar, af en toe een buil of schrammetje en
ik kan mij ook geen lekke band herinneren!! Dus dat is allemaal
erg positief. We bedanken alle deelnemers voor hun gezelligheid
en we hopen U allen volgend jaar in goede gezondheid weer bij
De Treffer te ontmoeten. De fietscommissie gaat nu een winterslaap houden en gaat nadenken over smalle paadjes en brede
wegen. We wensen U goede feestdagen en tot volgend jaar!
Henk Wijers, namens de fietscommissie
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CARITAS LICHTENVOORDE BEDANKT DE KBO

De caritas heeft dit jaar, voor de 3e keer op rij, de KBO gevraagd
of zij weer een kaartmiddag wilden organiseren voor de caritas.
De KBO zegde onmiddellijk toe en op vrijdag 11 november was
het zover; 64 personen namen deel aan deze leuke en gezellige
middag. Wij als caritas proberen hulp te bieden aan mensen daar
waar andere instanties dat niet meer kunnen, vooral op financieel gebied. Maar ook verzorgen wij jaarlijks kerstpakketten voor
de minima die niets extra's te besteden hebben. Welnu, met de
opbrengst van deze middag kunnen wij nu ca. 10 extra pakketten aankopen. Onze hartelijke dank. U zult begrijpen dat wij de
KBO erg veel dank verschuldigd zijn voor de organisatie en het
beschikbaar stellen van hun mooie clubgebouw. Daarom KBO en
alle vrijwilligers met in het bijzonder Jos, Annie, Ineke, José en
Johanna, bedankt voor jullie bijdrage.
Caritas Lichtenvoorde
Vincent Pothof
Trek uw nieuwe agenda en noteer even :
Kruisjassen 2017 in ‘De Treffer’:
Woensdag 25 jan., 26 april en 25 okt. aanvang 14.00 uur.
Regiokaarten 2017 te Lievelde:
Vrijdag 10 maart en vrijdag 13 okt.

NIEUWJAARSRECEPTIE
een goed begin is...

Wanneer:
Aanvang:
Muziek:
Voor wie:

Donderdag 5 jan.2017
09.30 uur – 11.45 uur
Voor ons een weet, voor u nog even een
verrassing!
Voor álle leden en partners natuurlijk.
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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

Welzijn tel. 373485

Marjolein Rosendaal-Boenders

bestuurslid tel. 373851

Evy Veuger - van der Kamp
Marietje te Brake - Geerdinck

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Joke Brüning - Helmig,
coördinator tel. 373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Henk van Beek, coördinator
tel. 370255
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Ledenadministratie:

Joke Krabben-Wolterink
tel. 397073 (secretariaat KBO)

Redactie KBO Mededelingen:

Ans Vonhof-Baumann
tel. 374520

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt,
voor informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.
Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen ontvangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 373768.
Uiterlijk op donderdag 2 januari inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen van januari/februari, maar liever
wat eerder deze ene keer. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus; Raadhuisstraat 18a.
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