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VAN DE REDACTIE

brullende bloembollen

Wat een prachtig weer was het de afgelopen weken. Je zag weer
veel mensen wandelen en de fietsen werden weer van stal gehaald. En de natuur ontwikkelt zich ook heel snel. De bloembollen brullen de grond uit. Je kunt er bij blijven staan om ze te zien
groeien. Met zo’n mooi weer word je zelf ook actiever. Mensen
werken in de tuin en wij, van de redactie, zijn weer beziggeweest
met de Mededelingen. We hopen dat u weer plezier zult beleven
aan het lezen er van. Na gedane arbeid is het goed zitten met
een kopje koffie en de Mededelingen binnen handbereik.
Veel leesplezier.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
koningsmaal

Toen ik via de media hoorde dat onze koning, omdat hij 50 jaar
wordt, een koningsmaal wilde geven met 150 mensen uit de Nederlandse bevolking, spitste ik mijn oren. Je moest namelijk op
dezelfde dag jarig zijn en dat is mijn man. Bovendien moet je
een kroonjaar hebben en dat heeft hij ook. Hij wordt namelijk op
27 april 65 jaar. Ik heb geen moment getwijfeld en hem stiekem
opgegeven. Dat zou toch iets geweldigs zijn. Zoiets maak je
maar 1 keer in je leven mee. Ik moest wachten tot 3 april en
toen kwam de verlossende mail. Geachte heer/mevrouw, hartelijk dank voor uw inschrijving voor het verjaardagsdiner in het
Koninklijk Paleis Amsterdam op 28 april a.s. De notaris heeft
geloot en helaas behoort degene die u heeft ingeschreven niet
tot één van de 150 gasten. Naast uw inschrijving, zijn via de
website www.WA50.nl, meer dan 11.000 inschrijvingen binnengekomen. Helaas, geen diner bij de koning. Maar… Wim kan nu wel met
zijn eigen koningin gaan dineren. En dat gaan
we zeker doen. Ik wil alle mensen die in deze
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maand jarig zijn van harte feliciteren en een hele mooie dag
toewensen. Maak er wat van.

Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
kracht naar kruis

Als je ouder wordt, kom je steeds meer met ziektes in aanraking.
De een krijgt een nieuwe heup, de ander een nieuwe hartklep.
Onze gewrichten worden stijver. Als we bij elkaar op visite gaan,
wordt er tegenwoordig altijd gevraagd: ”Hoe gaat het met je?”
Dingen waar je het vroeger nooit over had. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Het is ook heel leuk om herinneringen
van vroeger op te halen. Van het een komt het ander en voor je
het weet, lig je weer in een deuk. Maar bij mensen die ernstig
ziek zijn, vergaat het lachen wel… denk je dan. Maar het valt me
iedere keer weer op dat veel van die zieke mensen toch nog
optimistisch zijn. Mijn moeder zei vroeger altijd aL: ”Je krijgt
kracht naar kruis”. Dat zijn van die oude wijsheden maar ik
geloof er wel in. Ik wil alle zieke mensen voor deze maand weer
veel sterkte toewensen en de kracht die ze nodig hebben om
hun ziekte te dragen.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
65e Algemene Leden Vergadering: De ALV 2017 kenmerkte
zich door een bescheiden agenda, een speech van de voorzitter
waarin zij aangeeft dat het wenselijk is om in de toekomst de
letters KBO in niet alleen uit te leggen als Katholieke Bond van/
voor Ouderen maar dat deze ook zullen staan voor Krachtige
Belangen Organisatie (de collega verenigingen in Ooste Gelre
doen dit eveneens,) een indrukwekkend eerbetoon aan onze
overleden leden. Een mooi positief eindsaldo over 2016, loftrompetters van de kascommissie betreffende het werk van de pen3

ningmeester, geen bestuurswisselingen, geen moeilijke kritische
vragen en mooie opnames van de Avondvierdaagse en de kermisoptocht anno 1989 als afsluiting. De (ondanks of misschien
wel dankzij het mooie weer) vele aanwezigen en tevens het bestuur, konden tegen 16.45 uur terug kijken op een goed verlopen ALV.
Samenvoeging landelijke ledenbladen Nestor en Perspectief
Vanuit de wens om het gezamenlijke te versterken en het goede te
behouden, heeft de ledenraad in
december een voorgenomen besluit genomen om te komen tot de
samenvoeging van de ledenbladen Nestor en Perspectief in een
nieuw magazine. Uit onderzoek
blijkt dat er breed gedragen waardering is voor dit voorstel onder
de leden van beide verenigingen.
Daarom heeft de ledenraad definitief groen licht gegeven voor de
ontwikkeling van een nieuwe
bladformule. Het nieuwe seniorenblad kent binnen het algemene magazine een vereniging specifiek KBO- of PCOB-katern. In het KBO-katern zal ruimte worden
geboden aan de provinciale bonden. Het eerste nummer van het
nieuwe magazine verschijnt in augustus/september 2017.
Cursus volgen bij ons; geen lid van KBO-Lichtenvoorde?
Geregeld komt iemand vragen of een niet-lid aan een van onze
cursussen deel mag nemen. Het antwoord is JA, mits: 1 De persoon wel lid is van een collega KBO vereniging. 2 Indien 1 niet
het geval is, de persoon lid wordt bij ons. 3 De persoon wel gewoon betaalt (zie prijs bepaald in activiteitengids) voor de activiteit.
Hulde aan de 3 jubilarissen Annie, Ineke en Jeroen
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Tijdens de vrijwilligersmiddag mochten we dit jaar twee KBOkanjers in het zonnetje zetten. Ineke Janssen-Bijkerk en Anny
Domhof-van Uem. Ineke kwam ruim 13 jaar geleden onze gelederen versterken. Al gauw bleek dat zij een neus voor getallen
en computers heeft. Kwaliteiten die in onze vereniging heel goed
van pas bleken te komen. Al gauw was zij helemaal thuis in het
bridge- en computeraanbod. Reden om haar te vragen voor een
bestuursfunctie met als neventaak coördinator van de werkgroep
educatie. En die taak vervult zij nog steeds met volle overgave.
Handig is ook dat Ineke neus voor techniek heeft. Is er een mancootje inzake telefoons, elektra, verwarming… Tien tegen een
dat zij er wel een oplossing voor heeft. Kortom; Ineke is een
duizendpoot die heel nauw verweven is met onze vereniging,
iemand die volledig op de hoogte is van alle ins en outs. Iemand
waarvan je haast zou zeggen: 'Ze wóónt bijna in De Treffer'.
Ineke: ook via dit stukje nogmaals dank voor je tomeloze inzet.
Tja en dan Annie. Annie die elke keer wanneer zij de Treffer
binnenstapt het zonnetje mee naar binnen brengt. Weer of geen
weer Annie zorgt voor optimisme, humor en gezelligheid. Maar…
daarnaast vergeet zij de serieuze kanten van de zaak zeer zeker
niet. Al meer dan 12½ jaar is zij actief en dan wel met name
voor de werkgroep Cultuur. Of het nu het zoeken van een nieuwe cursusleider/ster betreft, of het vinden van een geschikte
nieuwe activiteit, het inroosteren van die nieuwe activiteit, het
organiseren van bridgemiddagen of van een door-en-voor-dag;
Annie gaat voortvarend aan de slag. Daarnaast hecht zij veel
waarde aan het onderhouden van de contacten met cursisten en
cursusleiders. Kortom een vriendelijke, vrolijke en gedreven
vrouw waar wij KBO-ers dagelijks de vruchten van haar inzet
mogen plukken. Annie, dank je wel, we hopen je nog lang in de
Treffer te mogen ontmoeten. De bekende grote doos Merci, vergezeld van een boeket bloemen onderstreepten de woorden van
lof jegens deze beide KBO kanjers.
En dan was daar ook nog een zilveren jubileum. Al meer
dan 25 jaar weet Jeroen Ebbers de swingende linedancers te
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boeien met zijn vrolijke lessen op de donderdagmiddag. De hele
middag schalt er gezellige muziek door ons gebouw. Kaarters,
biljarters, computeraars… iedereen krijgt goede zin als Jeroen
actief aan de slag is met zijn beide dansgroepen. Kadootjes en
bloemen vielen Jeroen terecht ten deel toen hij op donderdag 9
maart verrast werd door zijn dansgroepen en leden van het
bestuur. Vijfentwintig jaar in dienst. Dan heb je iets heel goed
gedaan. En daar is iedereen het helemaal mee eens. We hopen
allemaal nog jarenlang van Jeroen zijn danskunst en vrolijke
lessen gebruik te kunnen maken.
D’r an… op de jeu de boulesbanen
Handen uit de mouwen en aan de slag! Dat was de gedachte van
Theo Engelbarts en zijn maat Ed Jacobs, coördinatoren inzake
onze jeu de boulesbanen. Na wat informatie en rondneuzen op
banen elders in de buurt kon het gaan gebeuren. In samenwerking met de lokale grootaannemer werden door een flinke groep
jeu de boules-mannen (m.n de woensdagochtendgroep) de twee
banen onder handen genomen. Want bij hevige regenbuien kon
het hemelwater niet vlot weg lopen. Een geheel nieuw drainagesysteem, aangesloten op het riool, en een vernieuwde bovenlaag moeten verbetering brengen. Gebak, koffie en drankjes
zorgden voor spierversterking en het mag gezegd… het ziet er
weer piekfijn uit. Alle heren nogmaals dank en nu maar hopen
op een geslaagd zomerseizoen met veel zon en op zijn tijd een
bui. Want we willen natuurlijk zien of het allemaal goed werkt!
Belangrijk onderwerp uit de clustervergadering KBO’S Oost
Gelre op 13 maart 2017: Naamgeving KBO.

Harreveld, Zieuwent en Mariënvelde houden gewoon KBO aan.
Het maakt de leden niet uit of de K van Katholiek of van Krachtig
is. Lichtenvoorde wil: Krachtige Belangen Organisatie voor Senioren, Lichtenvoorde. Vragender gaat met Lievelde mee: Krachtige Belangen Organisatie + plaatsnaam. Groenlo blijft Senioren
Vereniging Groenlo omdat zij ook PCOB leden heeft. Ieder houdt
het KBO logo aan.
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Adressen van keuringsartsen voor rijbewijzen.
De heer Ter Maat, Ruurloseweg 36, Veldhoek, tel: 0314-620291.
De heer R. v.d. Meulen tel: 0315-242939 of 0315-242282. Deze
arts zit op zaterdagmorgen in Den Es, Varsseveld [verzorgingshuis] Hij vraagt € 25,Namens het bestuur S. Pothof-Oolthuis
KORTINGnieuws Speciaal voor leden KBO Lichtenvoorde.
DUTHLER MODE: U ontvangt 10% Korting op de artikelen op
vertoon van uw KBO pas. (Er worden dus, in tegenstelling tot
eerdere berichten, geen aparte Duthler klantenpasjes voor KBO
leden aangemaakt.)
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Broekboomstraat
doet onze leden een mooi aanbod: Voor €32,00 per maand kunt
u wekelijks, dat is 4 of 5 maal per maand, verantwoord sporten
onder leiding van een fysiotherapeut. Dat komt globaal neer op
€ 32,00 : 4,25 = € 7,50 . Max, 5 personen in de groep. Ook al
zijn er minder sporters aanwezig, de therapeut staat er om u te
begeleiden. Het betreft hier geen krachtsport maar cardio,
grondoefeningen, fietsen en meer. Spreekt dit aanbod u aan,
neem dan zelf contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten
van Fysiotherapie Lichtenvoorde.
Tel: 0544-372727 of e-mail: richard@fysiolichtenvoorde.nl.
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de
Esstraat waar u onder deskundige leiding een individueel programma kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting.
(tel. 375555)
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsseveldseweg (neem geldig legitimatiebewijs en KBO pasje mee).
BETTING wonen: Op vertoon van uw KBO pasje ontvangt u
aanzienlijke korting (afhankelijk van de hoogte van aankoopwaarde) op al uw aankopen.
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DERDE DOOR- en VOOR-MIDDAG
kleurrijk open huis in de treffer

Datum:

woensdag 3 mei; 14.00-17.00 uur

Waarom:

elkaar tonen wat er gedaan/gemaakt wordt.

Voor wie:

alle KBO leden, hun (klein)kinderen en belangstellenden.

Wat:

exposities schilderkunst, houtsnijkunst, bloemschikkunst, keramiek, sport, spel, dans, zang,
talen, computerinfo, cursusinfo, fietsroutes,
wandelroutes, enz. enz.

Entrée:

gratis + koffie/thee gratis

Speciaal:

(gratis) grabbelton voor uw kleinkinderen

Dus:

een gezellig vakantie-uitje voor alle leeftijden.

Dus:

KOMEN, met (buur)man, (buur)vrouw, vriend(in),
neef, nicht, (klein)kinderen, oppaskinderen,
buurkinderen enz….
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
bij de stille krachten van de Treffer

Elke keer als ik op maandagmorgen om
9.00u. de Treffer in loop, komt een frisse
schoonmaakgeur me tegemoet. Voorzichtig,
op de tenen, loop ik over de nog natte plavuizen. Ik wil deze niet meteen weer smerig
maken. “Loop tur moar gewoon oaverhèn,
mèk niks uut!” klinkt het dan vrolijk. Druk
bezig zijn dan al Riky Schutten-Spekschoor
en Paulien ten Broeke-Baks. Altijd goeie zin, altijd een praatje.
Als ik verder loop, werkt Wim Pothof ook al achter de computer.
Wim, Riky en Paulien. Drie mensen die ik de “stille krachten van
de Treffer” noem. Op de achtergrond van het hele KBO-gebeuren doen ze het onmisbare werk om de Treffer er gebruiksklaar
en schoon uit te laten zien. Het gebouw is eigendom van de
SJOL: Stichting maatschappelijk welzijn Jong en Oud Lichtenvoorde. De KBO huurt het pand, net als LONGA ’30. Via de SJOL
zijn Riky, Paulien en Wim gevraagd als vrijwilliger voor het
schoonmaakwerk tegen een kleine vergoeding, vanaf januari
2010, toen de Treffer officieel in gebruik werd genomen. De
samenwerking tussen Riky, Paulien en Wim verloopt in een
opperbeste sfeer. Wim doet heel vaak op zondagavond zo’n anderhalf uur voorbereidende werkzaamheden voor de dames: vuilnisbakken leegmaken, tafels schoonmaken, stoelen en krukken
op de tafels zetten en de vloeren vegen. Op maandagmorgen
vanaf 8.00 uur kunnen Riky en Paulien dan meteen aan de slag
met het stofzuig- sop- en dweilwerk van de gang, ruimtes, grote
zaal/kantine, toiletten en garderobe. Riky zorgt voor het aanvullen van zeep, papieren handdoekjes en toiletpapier. Om 11.30
hebben ze de klus geklaard. Voor een paar dagen, want Riky
poetst nog op woensdag en Paulien op vrijdag, beiden van 8.00
tot 9.30. Paulien doet ook “huiswerk”: ze draait elke week drrie
machines was voor de Treffer.
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Hiervoor krijgt ze een extra vergoeding. Het schoonmaken begint
in de ruimte waar die dag het eerst gebruik van wordt gemaakt.
Is er onverwacht een andere ruimte nodig? Geen nood, even
overleggen en flexibel als ze zijn verhuizen ze stofzuiger en emmers naar de gewenste ruimte om daar te beginnen. Wat een
werk! En dan heb ik het nog niet gehad over de zomer- en winterschoonmaak, wanneer al die ramen aan de binnenkant gezeemd worden. Naast het schoonmaakwerk zorgt Wim voor de
inkoop van gebruiksmateriaal en is hij de beheerder van de Treffer. Behalve op donderdag komt hij elke dag naar de Treffer om
de deuren te openen en te controleren of alles werkt zoals het
hoort. Doet de verwarming het? Is er geen lamp kapot? Geen
toilet verstopt? Kortom: al het klein onderhoud. Als leden merken
dat er iets raars is, zoals een hoge pieptoon
uit de verwarming, melden ze dit bij Wim. Hij
lost dit dan zo snel mogelijk op. In dit geval
heel simpel: de thermostaatknop aan de radiator even dichtdraaien en weer open zetten.
Weg piepgeluid. Als Wim het probleem niet
kan verhelpen, neemt hij contact op met een
van de bedrijven op zijn lijst van installateurs
en leveranciers. Bij kleinigheden heeft Wim
vaker telefonisch overleg met de voorzitters
van SJOL, KBO en LONGA. De SJOL vergadert
vier keer per jaar. Wim is daar dan het eerste
half uur aanwezig om verslag te doen van zijn
werk. De slotvraag: wat is jullie motivatie om
dit werk te doen? Alle drie zijn ze het erover eens: “Omdat we
graag vrijwilligerswerk doen in het belang van de vereniging. Het
geeft een heel voldaan gevoel als je ziet hoe SPIC EN SPAN de
Treffer er elke keer na ons werk uitziet.” Wim vult aan: “En er is
een hele prettige werksfeer omdat je door de goede samenwerking tussen KBO en LONGA precies weet waar je aan toe
bent.”
Marthie Broekman
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CURSUS KERAMIEK
Op 17 maart j.l. is er weer een cursus
keramiek, gegeven door Esther Krabbenborg, afgesloten! De cursisten hebben een schaal gemaakt en zoals U
kunt zien, zijn het echte kunststukken
geworden! Zelfs een gebroken schaal
werd nog omgetoverd tot twee prachtige objecten!
Marja Koenders

BRIDE FLIGHT
de bruidsvlucht

Bride Flight (2008) schetst een helder beeld van een generatie
na-oorlogse emigranten. Ze ontworstelen zich met succes aan
het benauwende Nederland van de jaren 50. Maar zij raken nooit
uit de schaduw die de oorloog over hun leven wierp. Tegelijkertijd is de film een tijdloos portret van 3 vrouwen, jonge meisjes
haast nog, die noodgedwongen schipperen tussen droom en
daad. De film is gebaseerd op een onderzoek naar gebeurtenissen rondom een luchtrace van Londen naar Nieuw Zeeland in
1953. Een KLM toestel won die race; aan boord een groot aantal
jonge Nederlandse vrouwen. Hartsvriendinnen worden het niet
maar toch raken hun levens, vanaf hun ontmoeting in het vliegtuig, onontwarbaar met elkaar verknoopt. Vooral door tussenkomst van Frank, een avonturier die in Nieuw Zeeland een wijnboerderij begint. Vooral voor Nederlanders (en in onze omgeving
zijn dat er velen) die familie en of kennissen hebben die destijds
de grote oversteek gewaagd hebben is dit een prachtig document. Naast het prachtige, aangrijpende verhaal geeft het een
mooi beeld van het schitterende Nieuw Zeeland.
13
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DAGREIS 2017
We hebben dit jaar al met veel succes een reis naar Rotterdam
georganiseerd. Maar we hebben dit jaar ook nog onze "normale"
dagreis. Dit jaar een bijzondere en educatieve reis.
Op 16 mei gaan we naar de Universiteit Twente in Enschede.
We denken dat er bij u velen zijn die bij voorbeeld een kind of
kleinkind hier op de universiteit gehad hebben. Leuk om dan ook
eens de universiteit van binnen te mogen bekijken. Dat gaat dan
ook gebeuren. We worden hier ontvangen met koffie en gebak.
Na dit lekkers gaan we naar een collegezaal waar de Lichtenvoordse professor Guus Reijnders ons een college zal geven.
Daarna gaan we naar het Nanolab waar studenten ons, door
mid-del van demonstraties, zullen laten zien wat ze hier doen.
Omdat het complex van de universiteit enorm groot is, zullen we,
met een gids, in de bus een rondrit maken over de hele campus.
Na deze informatieve morgen gaan we met de bus naar ons
lunchadres. In de middag bezoeken we in Denekamp Natura Docet. Dit is een informatiecentrum over de natuur in onze regio.
Ook hier zullen we met een gids tijdens een rondleiding geïnformeerd worden. En natuurlijk is er ter afsluiting van deze dag
weer een heerlijk diner bij HRC ’t Zwaantje. Wilt u graag met ons
mee? U kunt u aanmelden door middel van de aanmeldingsstrook onder dit artikel.
De kosten van deze mooie dag bedragen € 65,-.
Dus: 16 MEI 2017 VERTREK OM 8.00 UUR vanaf de parkeerplaats van de Treffer.
AANMELDINGSFORMULIER DAGREIS 2017
Naam……………………………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………
Aantal personen……………..
Evy Veuger
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KOOKCURSUS
Donderdag 6 april j.l. hebben 8 heren hun cursus 'thuiskok' met
goed gevolg afgesloten bij Het Witte Paard in Zieuwent! In 5
lessen hebben zij onder de enthousiaste leiding van kok Tim en
met ondersteuning van uitbaatster Inge de basis van gezond en
goed koken aardig onder de knie gekregen! In groepjes van 2
hebben zij in afwisselende samenstelling verschillende soepen leren maken, groentes en rauwkost zelf leren snijden en bereiden,
verschillende soorten vlees en vis gebakken, aardappelgerechten
gemaakt en last but not least allerlei lekkere toetjes bereid! Na
afloop van de lessen hebben de heren steeds gezamenlijk genoten van hun zelf bereide 3 gangen diner!
Unaniem hebben de mannen de cursus
als heel zinvol ervaren, zij hebben zelfs
een advies voor de dames onder ons: ga
deze cursus ook volgen!!! Een aantal heren wil zelfs een vervolgcursus gaan volgen bij Inge en Tim, wiens gastvrijheid
en positieve inzet enorm gewaardeerd
werden! De heren kregen na afloop zelfs
een certificaat uitgereikt door Inge en
Tim! Conclusie: een gigantisch succes,
dat zeker navolging verdient! In oktober
a.s. is er reeds een 2e cursus gepland voor de mensen, die op de
wachtlijst staan. Daarnaast zal het bestuur zeker met Inge in
gesprek gaan over verdere mogelijkheden.
Marja Koenders

KLOOSTER KOPTISCHE CHRISTENEN
Loreto Lievelde

Op 10 maart j.l. Hebben een aantal leden van onze Studiekring
en van het Bestuur een orienterend bezoek gebracht aan het
vroegere klooster Loreto in Lievelde, waarin sinds ruim een jaar
16

het Klooster van de Koptische Christenen uit Egypte is gevestigd.
De opzet van ons bezoek was om te kijken of wij vanuit onze
KBO met groepen belangstelllenden rondleidingen zouden kunnen krijgen in het klooster, om meer kennis te krijgen over het
geloof van de Kopten, hun gebruiken en hun rituelen en ook omdat we toch min of meer 'buren' zijn. Onze groep is, na een toch
wel moeizaam gemaakte afspraak (lang niet alle leden van de
Koptische gemeenschap spreken Engels), dus we wisten ´s avonds tevoren pas zeker, dat het bezoek door kon gaan, heel
hartelijk en warm ontvangen. Men bleek zelfs heel vereerd met
ons bezoek en men heeft ons de kapel, binnenkort wordt daar
een echt Koptisch Altaar uit Egypte in geplaatst, de doopruimte,
de vergaderruimte en de eetzaal laten zien. Alle bestaande ruimtes zijn intact gebleven en opgeknapt, ook de binnentuin. Toen
men merkte, dat onze groep oprecht geinteresseerd was, mochten we na de rondleiding uitgebreid vragen stellen in de eetzaal,
waar we koffie/thee met koek aangeboden kregen. We hadden
nadien zelfs mee kunnen eten.
Als dank hebben we allemaal een financiele bijdrage gedaan.
Het is de bedoeling, dat dit klooster weer gebruikt gaat worden
voor het opleiden van hun monniken en Priesters. De Koptische
gemeenschap in Nederland bestaat uit ruim 8.000 gelovigen, die
allemaal heel betrokken zijn bij hun kerken en dit klooster. De
mensen, die wij gesproken hebben, rijden zelfs vanuit Eindhoven
en Nijmegen naar Lievelde en Amsterdam, waar hun Kathedraal
staat, om diensten bij te wonen en elkaar te ontmoeten. Zij hebben allemaal grote financiele verplichtingen jegens hun Kerkgemeenschap, omdat de Kopten geen subsidies of andere vormen
van inkomsten hebben. Ook zijn zij mede financieel verantwoordelijk voor hun zieken en ouderen.
Iedere dag is er in het klooster een viering, normaal van maandag t.m. zaterdag om 10.00 uur en op zondag om 12.00 uur (in
de vastentijd iedere dag om 12.00 uur). Deze vieringen zijn voor
17

iedereen toegankelijk en als men weet, dat er bezoekers zijn, die
Nederlands spreken, zullen er ook teksten in het Nederlands gelezen worden. De Bisschop van de Nederlandse Kopten komt 2
dagen per week vanuit Amsterdam naar Lievelde, om voor te
gaan in de vieringen en om contacten te onderhouden met zijn
gelovigen uit Noord en Zuid-Oost Nederland.
Samenvattend kunnen we stellen, dat onze nieuwe buren heel
gastvrij zijn, dat iedereen van harte welkom is om de vieringen
bij te wonen, zonder voorafgaande aanmelding, en met de mensen te praten, maar dat regelmatig een rondleiding geven niet
helemaal de bedoeling is. Het was een unieke ervaring, dus wie
hier interesse in heeft, kunnen we alleen maar aanraden om een
keer een viering bij te gaan wonen!
Marja Koenders
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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 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 mei inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van juni. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus; Raadhuisstraat 18a.
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