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AGENDA
27 febr.:
14.00 uur: Film “Meet the parents”
11 maart: 13.30 Bloemschikken + 1 april
16 maart: 14.00 uur Modeshow, 't Kemken Harreveld
18 maart: 14.00 Alg. Leden Vergadering
23 maart: 14.00 uur Introductiemiddag Jeu de Boules
25 maart: Themamiddag: Ouderenwinkel
27 maart en 23 oktober: Regiokaarten in Lievelde
22 april:
Kruisjassen
13 mei:
Door en voor elkaar

1

VAN DE REDACTIE
rotweer
Tijdens de wintermaanden hoor ik veel oudere mensen zeggen: “Waren de
kou, de sneeuw en de ijzel maar weer voorbij”. Maar ja, het weer laat zich
niet leiden en dat is maar goed ook. Want dan werd er ook een potje van
gemaakt. Sommigen willen alleen maar zon, anderen alleen maar kou. Kinderen willen sneeuw. We zullen het moeten nemen zoals het komt. Het is echter
wel een mooie tijd om, zittend bij de kachel, onze Mededelingen goed door te
lezen. Wij, als redactie, hopen dat u weer veel plezier beleeft met het lezen
van de artikelen.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
rozen

Naarmate we ouder worden, merken we allemaal dat het
leven niet over rozen gaat. Af en toe bloeien de rozen niet
meer of steken de stekels de kop op. Iedereen in het leven
krijgt met ziektes te maken. Maar na een tijdje bloeien de
rozen weer. Er zijn echter ook mensen waarbij de rozen
niet meer gaan bloeien. Dat zijn onze ernstig zieke mensen. Veel van die
mensen zien hun toekomst naar de knoppen gaan. Ik hoop dan ook van harte
dat ze lieve mensen om zich heen hebben die om hen geven en af en toe een
roos weer laten bloeien. Ik wil dan ook iedereen heel veel sterkte wensen de
komende tijd. En iedereen gun ik, al is het dan maar op papier een grote bos
bloeiende rozen.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
bijzondere jaren
Af en toe hebben we bijzondere verjaardagen. Als je 18 jaar wordt, voel je je
al een hele Piet. Het hele leven lacht je toe. Je vind mensen van 40 jaar oud.
Als je 40 jaar wordt, heb je al de nodige levenservaring. Met 50 jaar weet je
waar Abraham de mosterd haalt. Ben je 60 jaar dan beginnen we al te praten
over het pensioen. Toen mijn moeder 75 jaar werd, zei ze over de specialisten
in het ziekenhuis: ”Wat bunt dat toch veur jonge sneuzels”. 80 jaar worden is
ook weer een speciale gebeurtenis. Veel mensen zeggen: “Dat hebben we
toch maar mooi gehaald”.
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De mensen die nog een hogere leeftijd halen, behoren tot de ijzersterken. Al
deze mensen, die in deze periode jarig zijn, wil ik dan ook van harte feliciteren en hen een fijne dag wensen.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
Wat is er zoal te doen in en bij De Treffer?
Inloop elke dinsdag en donderdag van 09.30 – 11.30 uur.
Clientondersteuning door VOA’s: elke dinsdag van 10.00 - 11.30 (ruimte 3)
Seniorenkoor: Elke woensdag van 09.00 - 11.130 uur
RABO zittingen 09.00 - 11.00 uur. (In de even weken)
Beste leden, als u dit leest, zijn we al weer een heel eind op weg naar de
lente. De dagen lengen, hier en daar zien we al wat voorzichtig groen, we
zitten midden in de veertigdagentijd, de voorbereiding op het Paasfeest.
Kortom het voorjaar staat nu echt voor de deur. Maar… u weet het; maart
roert zijn staart. Er kan ons nog een boel kou te wachten staan. Als u dan
vindt dat de winter te lang voor thuiszitten zorgt… kom dan op de dinsdag- of
donderdagochtend naar De Treffer om gezellig een babbeltje te maken, een
spelletje te spelen of kom alleen maar een kopje koffie te drinken. U bent
welkom, de gastvrouwen verwelkomen u met open armen.
KBO en de SJOL
Het merendeel van onze leden zal het weten maar toch is het misschien goed
nog eens te refereren aan het feit dat onze vereniging gehuisvest is in een
gebouw dat gerealiseerd is door Longa ’30 en KBO samen. Deze twee bloeiende verenigingen opereren gezusterlijk/gebroederlijk onder de vlag van
SJOL: De Stichting Maatschappelijk Welzijn voor Jong en Oud Lichtenvoorde.
Dat overkoepelend orgaan heeft een bestuur bestaande uit 2 personen van
Longa’30, 2 leden van KBO en 2 onafhankelijke leden (voorzitter en penningmeester). In goed overleg met alle partijen wordt tijdens de vergaderingen
van SJOL alles betreffende het gebouw besproken. Hierbij valt te denken aan
zaken als de extra radiatoren die een paar jaar na de bouw aangelegd zijn in
ruimte 1a, opknappen van de ontmoetingsruimte etc. Zo ook de aanschaf
voor verduisteringsgordijnen op verzoek van KBO. Omdat de filmmiddagen in
een behoefte blijken te voorzien had het KBO bestuur een verzoek voor verduistering ingediend. Alle voors en tegens in ogenschouw genomen is het
SJOL bestuur akkoord gegaan. Met name het kostenaspect is daarmee een
niet uit het oog te verliezen aspect. Beide partijen moeten uiteindelijk profijt
hebben van grote investeringen. En de kracht van het SJOL bestuur zit hem in
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het feit dat men oog heeft voor elkaars behoeften en elkaar wil aanvullen om
gezamenlijk tot een mooie uitstraling van het geheel te komen. De nieuwe
raambekleding is praktisch voor de KBO en -met name in de avonduren- een
sfeerbrenger voor de bezoekers van de “kantine” zoals de voetballers ruimte
5 toch gewoontegetrouw graag noemen. (en dat mag!)
Tip: Lees ELNA KBO Centraal Elke week staat in de ELNA ( op de achterste
binnenpagina) vermeld wat er binnen onze vereniging zoals te doen is in de
komende week. Handig om ook daar wekelijks even te kijken. Soms is er een
aanvangstijdstip veranderd of is er een aanvulling van het aanbod te vermelden. Gezien de frequentie van uitgifte van ons eigen blad kunnen we via de
ELNA onze leden op kortere termijn bereiken.
Schaken: behoeftepeiling
*Zijn er KBO leden die het fijn zouden vinden om te leren schaken?
*Zijn er KBO leden die het spel beheersen en wel graag op zijn tijd een
partij willen spelen? Laat het ons weten via een mailtje, telefoontje (397073
inspreken + tel nummer vermelden) Misschien kunnen sv Rokade en KBO samen iets voor u betekenen.
Filmmiddag, vrijdag 27 feb. “Meet the Parents”
Na de prachtige en sfeervolle film Manon des
Sourses gaan we op de laatste vrijdag in februari
genieten van een film van een heel ander genre.
Met de vertoning van “Meet the parents” gaan
we lachen om een luchtig verhaal: Greg Focker
wil graag trouwen met zijn vriendin Pam. Haar
ouders willen graag dat hij om haar hand komt
vragen en daarom gaat het verloofde stel op bezoek bij haar erg kieskeurige ouders. Vader is
een oud CIA medewerker en vindt dat zijn aanstaande schoonzoon een smetteloos verleden
moet hebben. Dat brengt Greg, die o.a de nare
gewoonte heeft om te roken, in een lastig
parket. Leugentjes om bestwil brengen hem
steeds verder van zijn doel: schoonvader overtuigen van zijn geschiktheid als
partner van dochter Pam. Uiteindelijk blijkt het allemaal onverwacht toch ten
goede te keren. Ook deze keer hoopt de filmgroep weer raak geschoten te
hebben met deze filmkeuze. Meet the Parents is een film uit 2000 onder regie
van Jay Roach. Entree €2,00 incl. een consumptie. Aanvang 14.00 uur. Zaal
open v.a 13.15 uur. Doen! En voor eind maart ligt “The Shawshank Redemptation” al klaar voor vertoning. Een (naar eigen zeggen) onschuldige die tot
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tweemaal toe levenslang moet uitzitten in de strenge gevangenis Shawshank.
Ook deze mag u niet missen!
Zeer druk bezochte themamiddag Belasting en GUV
Belasting en de notaris? Altijd goed voor een volle bak zou je haast zeggen.
En dit jaar was er nog meer interessants te beluisteren… De werkgroep welzijn had i.s.w. met de groep belastingadviseurs ook iemand van de Gelderse
Uitvaart Verzorging uitgenodigd. In de persoon van mevrouw Sandra Wolterink was dit bedrijf uitstekend vertegenwoordigd. Op woensdag 28 januari
stroomden de belangstellenden ruim 13.00 uur al binnen om een goede plek
met zicht op het scherm te bemachtigen. Er waren per ongeluk verschillende
aanvangstijden gepubliceerd . Daarom begon dhr. Henk van Beek zijn betoog
wat informeel zodat de mensen die wat later binnen stroomden niet al te veel
hebben gemist van de hoofdmoot. Henk en Marika van Beek weten elk jaar
van de taaie belastingkost toch nog weer een redelijk te verteren hap te
maken. Voor hen en hun collega belastinginvullers breekt nu weer een zeer
drukke tijd aan. Zij gaan met een man/vrouw of 8 weer stevig aan de slag om
honderden ouderen te ondersteunen bij het invullen van die altijd weer lastige
papieren van de fiscus. Alle lof voor deze groep vrijwilligers. Notaris Bas
Schipper hield ook dit jaar de aanwezigen weer voor ogen om toch steeds
kritisch te blijven t.a.v de officiële documenten die we in ons leven zoal nodig
hebben om goed voor ons zelf, onze kinderen en eventuele andere erfgenamen te
zorgen. Hij onderstreepte ook dit jaar
weer het belang van een notariële volmacht. Naast alle duidelijke adviezen die
de notaris gaf sprong er een toch wel
bovenuit: Wie nog niets beschreven heeft
en dat eigenlijk wel wil doen… Kom naar
het kantoor voor een eerste informatief
gesprek en dan geldt voor zijn praktijk:
eerste uurtje, geen factuurtje! Na de pauze was de microfoon voor Sandra van
GUV. In een duidelijk en goed opgebouwd
verhaal legde zij uit waar nabestaanden
mee te maken krijgen als een dierbare
overlijdt. Goed was het te horen dat nu,
in tegenstelling tot een aantal jaren geleden, de familie veel meer betrokken wil zijn bij het totaalplaatje van het
afscheid. Mensen moeten de geest en wensen van de overledene en van
zichzelf terug zien in de afscheidsriten. Van alles is mogelijk en van alles
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wordt voorafgaand aan het werkelijke laatste afscheid een financieel plaatje
opgesteld. Daardoor worden nabestaanden niet achteraf verrast met een
ongewenst hoge rekening. Sandra voorzag de aanwezigen ruimschoots van
informatiebrochures. Heel handig is het uitvaartcodicil; een document waarin
eenieder persoonlijk vooraf optekent wat zijn/haar wensen zijn in geval van
overlijden. Dit codicil kan heel veel gezoek en onduidelijkheid voor nabestaanden voorkomen. Voor mensen die niet aanwezig waren en toch geïnteresseerd
zijn in dit codicil bestaat de mogelijkheid dit document bij GUV te bestellen/af
te halen. De bijna 100 aanwezigen hingen ook dit jaar weer aan de lippen van
de sprekers. Teken dat de organisatie er steeds weer in slaagt in een behoefte
te voorzien. Wellicht dat ook het activiteitenjaar 2016 weer zal starten met
een themamiddag als deze. Het welgemeend applaus voor de werkgroepen en
de dames die het horecadeel van de middag uitstekend voor hun rekening
namen, was zeker op zijn plaats.
Clientondersteuning door Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
Elke dinsdagochtend (10.00-11.30 uur) houdt een van de VOA’s in De Treffer
spreekuur. Dit is een initiatief van de beroeps ouderenadviseur mevr. Ilse van
de Kamp i.s.w de vrijwillige VOA’s. Ouderen die iets weten willen over thuishulp, zorg, hulpmiddelen etc. kunnen bij de VOA terecht. Omdat de drempel
rechtstreeks naar het WMO loket van de gemeente Oost Gelre misschien wat
hoog is, is deze oplossing gevonden. De VOA’s kunnen de cliënten wellicht
door het direct beantwoorden van hulpvragen helpen. Of hen mogelijk begeleiden op het traject van oplossingen zoeken voor een hulpvraag. De VOA is
in De Treffer te vinden in de ontmoetingsruimte of in ruimte 3.
Themaweekend in Barchem
De laatste levensfase en het zelfgekozen levenseinde…
Op weg naar jezelf; de ervaring van de hoge ouderdom als pelgrimage.
Datum: vr. 27 mrt v.a 17.00 uur t/m zo. 29 mrt na de lunch.
Waar: Vereniging Woodbrookers te Barchem/Lochem.
Informatie: Bart van der Els: 0343-413039
Kosten voor externe bezoekers: € 119,50 (€ 275,00 tot 315,00 per persoon)
Aanmelden voor 19 mrt 2015 via tel: 0341-353717
In deze cursus wordt een aantal aspecten van het ouder worden besproken.
Wat maakt het leven nog de moeite waard in geval van zeer hoge ouderdom.
Hoe om te gaan met zinloos lijden.
Sprekers: Dr. Bart van der Elst, oud longarts, Prof. dr. Frits de Lange,
ethicus/theoloog.
Annemarieke van der Woude.
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Leer Jeu de boules spelen
Kom op 23 maart naar de introductiemiddag. Op maandagmiddag 14.00 uur
en woensdagochtend 10.00 uur, wordt er door een aantal senioren heel fanatiek jeu de boules gespeeld op de banen naast De Treffer. Lekker in de buitenlucht gezond en gezellig in beweging zijn!
Wellicht zijn er meer mensen die, nu het betere weer in zicht komt, belangstelling hebben voor dit leuke, sportieve en vooral actieve spel.
Op maandag 23 maart om 14.00 uur zal Theo Engelbarts samen met een
aantal doorgewinterde spelers een introductiemiddag verzorgen. U leert dan
de manier van werpen, u maakt kennis met de (eenvoudige) spelregels en
misschien leert u mensen kennen waarmee u een afspraak kunt maken om in
het vervolg een partijtje te gaan spelen. (De banen zijn de gehele week voor
eenieder vrij en gratis te bespelen). Een welkomstdrankje wordt u die kennismakingsmiddag aangeboden. Tijdens de introductiemiddag en ook op de
andere tijdstippen zijn er ballensets aanwezig. U hoeft dus écht niets aan te
schaffen om mee te doen.
We hopen op een mooie opkomst op de 23e maart.
Wilt u vooraf nadere informatie bel dan naar Theo Engelbarts (3748345) of
naar de KBO (397073). Inspreken en u wordt teruggebeld. Met groet, Theo
Engelbarts i.s.m. bestuur KBO.
NB: Het clubje dames dat al steevast op maandagmiddag speelt ziet graag
een aantal nieuwe medespelers. Er wordt gespeeld vanaf 14.00 uur tot ong.
15.45 uur. Tijdens de pauze kan er koffie/thee/fris gedronken worden. Dus…
als u na de introductie de smaak te pakken heeft gekregen… gewoon komen!
Of wilt u liever met een eigen groep op een ander tijdstip spelen… bel even
naar het KBO kantoor en spreek in, u wordt teruggebeld.
Wist U dat…
KBO dansinstructeur Jeroen Ebbers al jrenlang les geeft aan de line-dance
groepen van onze vereniging? En dat hij ook bij andere verenigingen in touw
is? En dat Jeroen om het nieuwe jaar actief, gezond en gezellig in te zetten
tientallen van zijn leerlingen in De Swite bijeen liet komen om samen gezellig te dansen? En dat… hij volledig in zijn opzet is geslaagd? Het was gezelligheid troef. En weet u wat het mooie was? Ook de groep die pas in september is begonnen om de soms ingewikkelde danspatronen/pasjes onder de
knie te krijgen, konden prima mee met de alle ervaren line dancers. Conclusie: dansen is gezond, gezellig en goed voor je geest!
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JAARVERGADERING 2015
Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt haar leden uit
voor de jaarvergadering op
woensdag 18 maart 2015 om 14.00 uur
in ‘De Treffer’

AGENDA
1. Opening en vaststellen agenda
2. Herdenking overleden leden
3. Mededelingen
4. Notulen d.d. 19-03-2014*
5. Jaarverslag 2014*
6. Jaarrekening 2014 / begroting 2015*
6a. Verslag Kascontrolecommissie 2014; Dhr. H. Navis en dhr. H.
Scheers. Benoeming nieuw lid voor commissie kascontrole.
7. Bestuursverkiezing:
- Statutair aftredend en herkiesbaar: mevr. I. Janssen-Bijkerk. (educatie)
- Statutair aftredend en herkiesbaar: mevr. S. Pothof-Oolthuis. (voorz.)
- Statutair aftredend en niet herkiesbaar: mevr. A. Domhof-van Uem.
(cultuur)
- Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. J. Rutjes ( secr.)
- Vacant: 2 zetels.
8. Rondvraag
9. 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.
De ter inzage liggende stukken kunt u bekijken op woensdag 4 en 11 maart
a.s. tussen 9.30 en 11.00 uur, in ruimte 4 van De Treffer en voorafgaand aan
de vergadering.
Stien Pothof, namens Hhet bestuur
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TONEEL ADVENDO
klucht
De leden van Advendo zijn al maanden druk aan
het repeteren met hun nieuwe stuk. Deze keer is
gekozen voor een klucht, getiteld: “De nachtoel
van Weering”. Het is een klucht in drie bedrijven
en geschreven door Ulla Kling. Het stuk wordt grotendeels in het dialect gespeeld.
De uitvoeringen zijn op 12 maart om 19.30 uur en
op 14, 20 en 21 maart om 20.00 uur.
We hopen u te mogen begroeten in de aula van
het Marianum.
Ans Vonhof

OUDERENWINKEL
Wilt u weleens vrijblijvend kennisnemen van wat de Ouderenwinkel zoal te
bieden heeft? Dat is heel wat. Van speciaal bestek voor wie niet meer zo
handig is, tot aan speciale eenvoudig te bedienen computers. Of is een sprekende wekker iets voor u? Kortom een winkel vol hulp- en gemaksmiddelen.
De eigenaar van de winkel, de heer van der Mast, geeft op woensdag 25
maart een presentatie in de Treffer en is natuurlijk bereid al uw vragen op dit
gebied te beantwoorden. De middag begint om 14.00 uur. De koffie staat
klaar!
Joke Brüning , werkgroep welzijn

OP VERHAAL KOMEN
humor
Het is bar en boos, de laatste tijd. Het nieuws wordt beheerst door narigheid.
Een stroom van rampen, van oorlog en terrorisme tot wreedheden, vluchtelingen en uit de lucht geschoten vliegtuigen. In eigen land bezuinigingen en
dus faillissementen, werkloosheid, huizen onder water, verknalde toekomst.
Narigheid, narigheid. De overval in Hilversum is tenminste met een sisser afgelopen. We zijn maar waarnemers in dat hele circus en we staan er behoorlijk machteloos bij. Er lijkt niet veel reden meer te zijn om te lachen.
Maar soms… zit je na de zaterdagavondfilm nog wat sloom te zappen en raakt
verzeild in: Cojones. Spaans voor ballen. Het zijn dan ook mannen die daar
geweldige humor opdissen. Erik van Muiswinkel en Thomas van Luin, en hoe
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heet die lange met dat spleetje tussen zijn tanden ook weer? En dan die
onvolprezen Vlaming Wim Helsen, die met zijn heerlijke vlaamse accent verslag doet van de reactie van de natuur op het nieuws. In dit geval de film
over Michiel de Ruyter. “Wim, hoe is het daar?”

De eerste vraag die aan iedere verslaggever in een kritieke situatie wordt gesteld. Serieus hangt Wim een lang onzinverhaal op over de mollen die de
grond onder zijn voeten doen wegzakken. “Kun je nu even kort samenvatten
wat de reactie van de natuur is op de film?”
“Ja, weet je Thomas, ik denk gewoon dat de natuur de film niet gezien heeft
en er dus niet al te veel over kan zeggen. Ik denk dat we het voorlopig hierbij
moeten laten. Als er de komende uren nieuwe ontwikkelingen zijn, laat ik het
direct weten.” Wat een talent om als volwassen kerel met een doodernstig
gezicht zulke kolder zodanig te brengen dat de tranen je over de wangen
lopen. Zo verging het mij tenminste. Lachen is gezond, lachen lucht op. Ik
was er de volgende dag nog vrolijk van.
Valt hier geen les uit te trekken? De KBO vertoont op gezette tijden prachtige
films in de Treffer. Ik weet dat van anderen, want zelf blijk ik op de bewuste
dag altijd andere bezigheden te hebben. Als de KBO nu de volgende keer
eens koos voor een echte lachfilm? Hoe zou het zijn als wij als kijkers dan
schaterend en dijenkletsend de tranen de vrije loop laten? Zou dat niet
opluchten en ook enorm verbroederen? En dan na afloop hand in hand een
polonaise op de parkeerplaats! Dat heeft vast nog dagenlang een goede
invloed op ons gestel! Het schijnt ook dat er lachcoaches zijn die er hun
beroep van maken om mensen aan het lachen te krijgen. Die beginnen in een
gezelschap opeens te gieren en wel zo overtuigend dat ze de hele zaal
meekrijgen. Daar heb ik ook wel goesting in. Ik neem op de late zaterdagavond voortaan vast een voorschotje. Cojones dus, van harte aanbevolen.
Truus Engelbarts
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EEN STRANDWANDELING
Wat je al niet mee kunt maken op een zo op het oog normale strandwandeling. We, mijn vrouw en ik, liepen daar gezellig te genieten van de zee, het
strand en de wind. Er stond een straffe wind en het viel af en toe niet mee
om je tegen de wind in staande te houden.
Voor Sara, onze hond, was het dan ook geen pretje. Door de wind stoof het
zand in golven over het strand. Gelukkig werden Sara’s oogjes goed beschermd door haar lange oogharen, maar toch had ze er moeite mee.
Op een gegeven moment viel mijn oog op een heel bijzonder tafereel. Een
tiental mensen bewogen zich op handen en voeten over het strand en zwaaiden met hun handen door het zand. Ik dacht: ”Wat zullen die nu hebben? Zijn
ze invalide of kunnen ze zich alleen op die manier voortbewegen?”
Ik maakte mijn vrouw attent op deze bijzondere manier van voortbewegen.
Ook zij keek met verbazing naar dit schouwspel.
Het ligt nu eenmaal in mijn aard om daar het fijne van te weten te komen.
Dus ik liep naar de mensen toe en vroeg aan één van hen: “Meneer, wat
voert u in vredesnaam uit?” Hij keek me aan met een blik in zijn ogen alsof
wij niet goed bij ons verstand waren.

“Meneer” zo zei hij: “Ziet u dat dan niet. Wij zijn aan het zoeken”.
“Wat bent u dan aan het zoeken?” vroeg ik heel onnozel. “Haaientanden natuurlijk”.
“O, moet dat dan op deze manier?” Wisten wij veel.
We werden bekeken alsof we van een andere planeet afkomstig
waren. We hebben toen maar wijselijk onze mond gehouden.
Sommige tandenzoekers hadden klapstoeltjes bij zich, waarop ze
konden uitrusten van al dat gekruip. Hoe langer we naar dit schouwspel keken hoe meer de vergelijking bij ons opkwam van koeien die
een weiland afgraasden. Zo graasden deze mensen het strand af.
Wat je als eenvoudige strandwandelaar al niet kunt beleven.
Joop Kestens
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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

Dhr. J. Rutjes

secretaris tel. 373213

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. A. Domhof-van Uem

coördinator Culturele Activiteiten
tel. 351782

Mw. M Koenders-Harmsen

bestuurslid tel. 374511

Mw. J. Brüning-Helmig

Welzijn
tel. 373485

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

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

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek, coördinator
tel. 370255
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Ondersteuning:
Ledenadministratie:
Redactie KBO Mededelingen:

Mw. J. Krabben-Wolterink
tel. 397073 (secretariaat KBO)
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 5 maart inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van april Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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