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NEEMT U OOK EENS EEN KIJKJE OP
www.kbolichtenvoorde.nl
AGENDA
*Cultuur in de wijk: do.19 mei. 10.00-11.30 uur
* Wandelen: start 12 mei, 9.30 uur
* Jeu de boules toernooi: 18 mei, 14.00 uur
* Reisdata:
- Eendaagse: Dinsdag 03 mei, vertrek 8.15u vanaf De Treffer
- de 5 daagse: 14 juni t/m 18 juni,
- de 8 daagse: 21 aug. t/m 28 aug.
* ZOMERSTOP: Week 30-31-32 = ma. 25 juli t/m zo.14 aug. 2016
* Film: vrijdag 30 sept.
* Kruisjassen: 26/10. Aanvang: 14.00 uur
* Regio Kaarten Lievelde: 14 okt
* Bingo: 02/11. Aanvang: 14.00 uur
*Thema: 30/11: Boer’n van gister’n.
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VAN DE REDACTIE
fleurig
Het zit er aan te komen! U zult wel denken: ”Wat?”
Het voorjaar natuurlijk. Ik denk dat er velen onder u zijn die er met
smart op zitten te wachten. Deze week viel het me op dat de vogeltjes
al weer aan het fluiten zijn. Dat geeft me een vrolijk gevoel. En als dan
de zon ook nog schijnt, ziet het er allemaal fleurig uit. Mijn moeder zou
zeggen: “Kiek, ut broest de grond uut” Binnen een paar dagen is alles
groen.
Je krijgt dan weer zin om te wandelen en te fietsen. Dat is ook te merken aan de andere mensen. Opeens zie je veel meer mensen buiten.
Als u dan ’s avonds moe maar voldaan weer thuiskomt, ligt daar de
KBO-mededelingen. Wij van de redactie wensen u ook nu weer veel
plezier met het lezen ervan.
Ans Vonhof
AAN ONZE ZIEKEN
steun
Ziek zijn hoort bij het leven. Iedereen zal dat onderschrijven. Maar als
het jezelf aangaat, is het heel vervelend. Een gewone verkoudheid of
een griepje gaan wel weer over. Dat hebben veel mensen de laatste
maanden wel ervaren. Het was een langdurige griep met veel hoesten
en proesten.
Maar als je te maken krijgt met een chronische- of ernstige ziekte
wordt het leven ineens heel anders. Het is dan niet altijd even gemakkelijk. De steun van familie en vrienden is dan ook hard nodig. Als is
het alleen maar om een kopje koffie te komen drinken en een babbeltje te maken. Van deze kant willen wij u het allerbeste toewensen en
we hopen dat u lieve mensen om u heen heeft. Veel sterkte de komende maand.
Ans Vonhof
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AAN ONZE JARIGEN
versierd
Wat vond ik het vroeger geweldig dat ik jarig was. De hele kamer was
behangen met slingers. De stoel was versierd. Op school kreeg je een
hoedje op en je mocht de hele dag naast iemand zitten die je zelf uit
mocht kiezen. De nachten ervoor sliep ik er al slechter van. En spannend dat het was…
Die spanning is er met het ouder worden wel afgegaan. Wat mij betreft, mag de tijd af en toe wel eens even stil blijven staan. Maar daar
hebben we niets over te vertellen. Tegenwoordig ben ik dankbaar dat
ik weer een jaartje ouder mag worden. Ik hoop dat het bij u ook zo
gaat. Ik wil iedereen dan ook weer een fijne verjaardag wensen.
Ans Vonhof
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Ongeveer 60 personen waren, ondanks of misschien wel dankzij één
van de eerste mooie maartmiddagen, naar De Treffer gekomen voor
de 64e Algemene Leden vergadering van onze vereniging.
Precies om 14.00 uur werd de vergadering geopend en werden de
agendapunten vlot achter elkaar afgehandeld. Altijd weer een even
emotioneel als wel een goed moment is dat deel van de bijeenkomst
waar de overleden leden geëerd worden met bloemen, kaarslicht, een
mooi gedicht, het noemen van de namen en de minuut stilte om hen
te gedenken.
De kascommissie had middels een checklist alle financiële ‘in en outs’
gecontroleerd en goed bevonden. Applaus en een compliment vielen
penningmeester Hans Halink ten deel.
Instemmend applaus was er ook toen bestuur kandidaat Jan Wolterink
werd voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur. In zijn speech
gaf Jan de aanwezigen een kijkje in zijn privé leven en vertelde hij
over het werk dat hij gedurende 40 jaar heeft gedaan.
Tijdens de rondvraag nam Joop Beuting uit Lievelde de gelegenheid te
baat om te vertellen over de actiegroep waarvan hij deel uitmaakt. De
groep maakt zich sterk voor de pensioenen van ons senioren.
Na de vergadering, waar tijdens de pauzes voldoende tijd was om
even een drankje te halen, werd de DVD vertoont waarop fragmenten
te zien waren van de voorstelling Verhalen van vroeger.
Om 16.30 uur was het de hoogste tijd om huiswaarts te keren. De 64e
ALV gaat de boeken in als een rustige, prettige bijeenkomst. Misschien
mogen we voorzichtig concluderen dat de leden momenteel content
zijn met de huidige gang van zaken.
Het (cursus)seizoen loopt ten einde…
Als de fietsen weer van stal gehaald worden en de wandelschoenen
gepoetst zijn , loopt de animo voor de binnen activiteiten ietwat terug.
Daarom worden een aantal cursussen in overleg met de docenten
afgerond en na de zomerstop weer opgestart. Kijkt u voor alle
zekerheid wekelijks naar KBO Centraal in de ELNA. Daar zijn de
wijzigingen in ons programma-aanbod te vinden.
Maar we gaan als altijd gewoon door met een aantal activiteiten.
Waaronder het inloop café op de dinsdag- en donderdagochtenden. Er
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kan buiten steeds volop gewandeld, gefietst, gejeu de bouled worden.
Maar ook binnen kunt u nog terecht voor diverse leuke dingen.
Liefhebbers van de computer instuifmomenten raden we aan: let op
het artikel in dit blad omtrent de wijzigingen!!
De totale zomerstop is in week 30-31-32= ma. 25 juli t/m zo. 14 aug.
Dan is De Treffer echt helemaal gesloten voor alle KBO bezigheden.
Verder samenwerking KBO-PCOB:
De kracht van de KBO en PCOB ligt al sinds jaar en dag bij de
plaatselijke afdelingen. Dicht bij de leden. De verenigingsstructuur van
de KBO en PCOB blijft daarom vooralsnog ongewijzigd. Er wordt
samengewerkt vanuit datgene wat beide partijen bindt. Dit met
erkenning van verschillen in cultuur en structuur. Op het gezamenlijke
bureau wordt onder een naam, KBO-PCOB, de belangen van ouderen
behartigd. Om de verbinding tussen het gezamenlijke bureau en de
afzonderlijke verenigingen goed te borgen wordt de vereniging KBOPCOB opgericht. Deze vereniging krijgt twee leden: De Unie KBO en de
PCOB. Boven dit bestuur staat een gezamenlijke ledenraad die bestaat
uit de voltallige ledenraad van KBO en van PCOB. Daarnaast blijven de
besturen en ledenraden van beide verenigingen bestaan met hun
huidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
Uw bestuur
GEEN FILM… op 29 april. Het filmseizoen start weer op vrijdag 30
september.
WANDELCLUB KBO-Lichtenvoorde “de Trefclub”
roept wandelaars op, voor de 1e officiële start op donderdag
12 mei a.s. U wordt verzocht vanaf 09.30 uur aanwezig te
zijn in De Treffer, waar routes voor 5 km en 10 km zullen
klaar liggen. Het vertrek is gepland om 10 uur stipt. Consumpties zijn voor eigen rekening, deelname is voor leden KBO gratis. Aanmelden, i.v.m. de organisatie, kan vóór 10 mei a.s. via telefoonnummer: 06 5732 3039.
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JEU DE BOULES TOERNOOI
Op 18 mei wordt er een onderling Jeu de
Boules toernooitje georganiseerd.
Iedereen is welkom.
Aanvang 14.00 uur. Ballen zijn aanwezig.
Opgave: Ed Jacobs.Tel. 0544 373873
Jan te Mollertoernooi 2016
Op maandag 6 juni gaan de ballen weer rollen. In sportcentrum Keifit
aan de Lievelderweg zullen de teams uit diverse dorpen de strijd tegen
elkaar weer aangaan. Op tijd gesterkt door dopingmiddelen als koffie/thee, broodjes en andere snoeperijen zal er weer geconcentreerd
bekeken worden hoe de strategie moet zijn om als groep maar ook als
individu als beste uit de bus te komen. We wensen Dora te Moller en
zoon Peter van hieraf vooreerst veel succes met de voorbereidingen
van deze altijd weer supergezellige sportdag.
KAARTEN – KRUISJASSEN in
Lievelde
Elke derde vrijdag van de
maand KRUISJASSEN in het
Bernard Vos Clubhuis in Lievelde.
Maar ook voor SJOELEN kunt u
er dan terecht.
Leden van de KBO Oost Gelre zijn
van harte welkom.
Inleg per activiteit: € 3,50 inclusief koffie, hapjes en prijzen.
Aanvang: 13.45 uur.
Aanmelden bij C. NALES,
tel. 06-25402674
Herman Everink, KBO Lievelde
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Beste KBO leden,
De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde organiseert jaarlijks een collecte,
waarvan de opbrengst geheel wordt besteed aan de “Kinderspelen” en aan de
kleine wagenbouwers, de “Corsokids”.
De collecte zal van 22 augustus tot en met 4 september 2016 worden gehouden.
Elke collectant krijgt een week van te voren, tijdens een korte gezellige bijeenkomst, een goede uitleg van de werkzaamheden.
Elke collectant heeft tevens het recht op 10% van het door hem/haar gecollecteerde geld.
Echter omdat Lichtenvoorde de afgelopen jaren gegroeid is en er een aantal
trouwe collectanten door omstandigheden niet meer kunnen collecteren, zijn
wij op zoek naar nieuwe collectanten, die zich willen inzetten om ons Bloemencorso te ondersteunen.
Daarom zou ik graag willen weten of er KBO leden zijn, die zich in de bovengenoemde weken ongeveer 2 avonden van 3 uur willen inzetten om ons te
ondersteunen. Jullie kunnen ons, maar vooral de jeugd, daar enorm mee helpen!
Voor informatie en aanmelding kunnen jullie contact met mij opnemen:
Marian van Zutphen, Delstraat 18, 7131 GJ Lichtenvoorde
0544-376668 / 06-18637228, marianvanzutphen@live.nl
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Goed begin van CULTUUR IN DE WIJK in Lichtenvoorde!
Gemeente stimuleert cultuurdeelname senioren
Met het project ‘Cultuur in de Wijk’ heeft de gemeente Oost Gelre het initiatief
genomen om cultuurdeelname door senioren te bevorderen en ontmoetingen
te stimuleren.
In Lichtenvoorde is de eerste helft van het jaar gekozen voor het thema “Herinneringen aan het oude Lichtenvoorde”. De eerste activiteit binnen het programma, op donderdag 31 maart j.l. in De Treffer, werd zeer goed bezocht.
Gerard Eppingbroek en Theo Withag van de Vereniging voor Oudheidkunde
Lichtenvoorde lieten prachtige oude foto’s zien waarbij de toeschouwers o.a.
werden meegenomen in het straatbeeld van weleer.
De film “Vrouwleuwark”
Het project kreeg een vervolg op donderdag 21 april in het Grand Café van
Careaz Antoniushove waar de film “Vrouwleuwark” werd vertoond door de
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.
Verhalen vertellen
De oude beelden op foto en film zijn inspiratie voor het ophalen van herinneringen en het vertellen van verhalen van lang geleden. Daarom
komt op donderdag 19 mei, aanvang 10 uur, professioneel verhalenverteller
en troubadour Gery Groot Zwaaftink naar De Treffer. Hij zal zelf verhalen vertellen om de stemming er in te brengen. Daarna worden oude foto’s besproken in kleine groepjes. Ongetwijfeld komen er dan verhalen naar boven die
geschikt zijn voor de verhalenvoorstelling op 22 juni in de Bibliotheek Oost Achterhoek aan de Dijkstraat. De verhalenvertellers krijgen aanwijzingen van
Groot Zwaaftink om het verhaal goed op de planken te krijgen.
Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor alle senioren uit de gemeente
Oost Gelre en m.n. senioren uit de kern Lichtenvoorde worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. Iedereen is van harte welkom, dus ook senioren
die geen lid zijn van een ouderenbond.
Meer informatie: Harry ten Brinke, tel. 06 484 565 52, harry@boogiewoogie.nl
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TIJDEN VOOR COMPUTERHULP GAAN VERANDEREN
Tot eind april blijft alles ongewijzigd!
Dus dinsdagmorgen (10.00 – 12.00 u)
ondersteuning bij geluid en beeld. Zoals
fotobewerking – diashow van uw vakantiefoto’s maken – kalenders maken met
eigen foto’s - Cd’tje maken van uw platen - uw lievelingsmuziek zoeken of verzamelen enz.
Woensdagmiddag (14.00 – 16.00 u)
technische ondersteuning in de breedste zin van het woord.
Donderdagmorgen (10.00 – 12.00 u) Ipad – Tablet – Smartphone –
IPhone technische ondersteuning.
Vanaf eind april tot half september:
Uitsluitend de woensdagmiddag voor alle mogelijke ondersteuning.
(uitgezonderd de weken van vakantiesluiting )
Vanaf half september, het nieuwe seizoen:
Woensdagmiddag (14.00 – 16.00 u). Technische ondersteuning.
Donderdagmorgen (10.00 – 12.00u). iPad –Tablet - iPhone Smartphone – Beeld - Geluid
Zo vangen we 2 vliegen in één klap. De matig bezochte tijden worden
samengevoegd, waardoor er tijd, op de dinsdagmorgen, vrij komt voor
een cursus bridgen voor zeer gevorderden.
Namens de werkgroep educatie: Jan van Zanten
Een kijkje achter de schermen bij…
Welzijn
De mens wordt steeds ouder. Een hogere leeftijd
bereiken wil iedereen, tenminste als de gezondheid goed blijft. Helaas gaan ouder worden en
gezond blijven vaak niet samen. Gelukkig kun je
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als lid van KBO Lichtenvoorde een beroep doen op de werkgroep Welzijn.
Met welzijn wordt bedoeld: mensen ondersteunen in hun sociale behoeften. In algemene zin gebeurt dit op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit door de vrijwillige ouderenadviseurs, vaak in overleg met de gemeente
Oost Gelre. Op financieel gebied door de vrijwillige belastingadviseurs. De
werkgroep Welzijn zet in samenspraak met hen thema- en voorlichtingsmiddagen op.
Maar ze doet meer. In engere zin zetten 5 gemotiveerde dames hun
krachten in om het welzijn van de leden te verhogen: Joke BrüningHelmig, José Waalderbos-Wopereis, Marian Derksen, Lied PaasschensLefering en Ria Tenten-te Brake. Drie van hen, Joke, José en Marian
maakten mij wegwijs in dit vrijwilligerswerk.
Al snel begreep ik dat er héél veel tijd gaat zitten in de taken en activiteiten die ze organiseren en uitvoeren. Bijna dagelijks zijn ze in de Treffer te
vinden, maar ook thuis zijn ze voor de werkgroep in touw. Joke is voorzitter, heeft de algemene leiding. Ze is als KBO bestuurslid de contactpersoon naar het bestuur, bij wie ze alle suggesties en plannen inbrengt die
leiden tot activiteiten. Ze stelt de agenda op voor de vergaderingen (6x
per jaar), mailt deze naar de werkgroepleden, maakt het jaarverslag. Ze
correspondeert via mail of telefoon met de mensen die een activiteit of
themamiddag komen verzorgen, koopt de attentie voor de sprekers,
maakt de poster, hangt deze op in de Treffer en schrijft over het thema in
KBO Mededelingen.
De andere 4 werkgroepleden helpen mee met het voorbereiden van de
thema- en voorlichtingsmiddagen: tafels en stoelen klaarzetten, koffie/thee zetten, serveren, afruimen, afwassen en opruimen. Voor de barorganisatie tijdens alle activiteiten, ook de jaarvergadering, is José verantwoordelijk. Niet alleen is ze daarbij vaak aanwezig,
maar ze maakt ook het jaarrooster voor de koffiedames.
Voor de 16 gastvrouwen en 2 gastheren van het inloopcafé stelt Ria het rooster op. Eén keer per jaar
vergaderen ze: wat gaat goed, wat kan beter. Ria
maakt de agenda en leidt deze bijeenkomst.
Een dankbare taak voor José, Marian en Lied is de felicitatiedienst. Bij toerbeurt brengen zij en andere vrijwilligers, de 80-, 85- en 90-jarigen (en ouder!) een
kleine attentie op hun verjaardag. Deze bestaat uit
een roosje met een zelfgemaakte kaart en handgeschreven tekst. De kaar-
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ten komen uit de creatieve handen van José. Als ze klaar zijn, brengt José
de stapel naar Marian. Zij voorziet deze van een mooie tekst, schrijft de
adressen op de enveloppen. Degene, die de jarige gaat feliciteren, koopt
er het roosje bij. Hoe vaak gaan jullie op pad? Ze glunderen: “Afgelopen
jaar 152 keer!” Daar werd ik even stil van…
Waar halen ze de tijd vandaan? Want Marian maakt ook nog de notulen
van de werkgroepvergaderingen, en zorgt voor de kniepertjes op de
nieuwjaarsreceptie in de Treffer.
José is reservegastvrouw, Lied brengt bezoekjes aan leden die behoefte
hebben aan een luisterend oor en Joke en Ria zijn actief bij de vrijwillige
ouderenadviseurs!
Dan blijft er nog maar één vraag over: wat is jullie motivatie om jezelf als
vrijwilliger zo intens in te zetten voor dit tijdrovende werk? Daar hoefden
ze niet lang over na te denken: “Omdat het veel VOLDOENING geeft om
je vrije tijd zinvol te besteden voor de KBOgemeenschap. Maar het allerbelangrijkste is, dat we er PLEZIER in hebben”.
Marthie Broekman
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Pagina voor nieuwe adv. Bleumink
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OP VERHAAL KOMEN
Ouderen aan de schroeven
Het is weer tijd om huis en tuin in orde
te maken voor de zomer. Een paar
mooie Paasdagen en iedereen loopt te
sjouwen met nieuwe planten, potten,
tuinmeubilair of zonwering. Wij
hebben dat niet zo. Nog bruikbare
oude spullen worden gerepareerd tot
het echt niet meer gaat. Zoals de
rolgordijnen in de woonkamer, verleden jaar. Kapotte ophanging! Het
systeem wordt niet meer verkocht, dus moeten we op zoek naar
vervangende onderdelen van een ander merk, die passend kunnen
worden gemaakt. We weten warempel iets op de kop te tikken dat al
past. Eerst moet het oude spul eraf. De schroeven zitten vol verf en
het wil maar niet lukken. We hebben iemand nodig met spierballen, die
ook net iets langer is en goed op een trap kan staan. Een
mannetjesputter komt even helpen. Fluitje van een cent! Bedankt,
graag gedaan. Verder kunnen we het wel met zijn tweeën af.
De volgende morgen na de koffie verwijderen we de restanten van het
oude systeem en bevestigen we de nieuwe houders. Het deel dat aan
het rolgordijn zit moet nu in de houders worden geklikt, te beginnen
aan mijn kant. Dat gaat niet, het houdertje zit een beetje scheef en
staat iets van de kant af. We proberen met een schroevendraaier het
ding wat aan de kant te drukken en tegelijkertijd het gordijn er in te
klikken. Gèèn resultaat. We kunnen geen van tweeën zien wat er gebeurt, de handen zitten in de weg en we hebben de juiste brilsterkte
niet op de juiste manier voor ogen.
Na meerdere malen op en afrollen komen we tot de conclusie dat er
een paar millimeter van de rol af moet. Ook dat is de oplossing niet.
De vitragerail zit in de weg en moet eraf. Die zit muurvast, alleen de
eindschroef krijgen we in beweging. We hebben samen nog èèn hand
over en die houdt de rail wat opzij. “Klik!” klinkt het dan opeens aan de
linkerkant. Links gaat per ongeluk voor zijn beurt. We staan even sprakeloos. Nu gaat het natuurlijk helemaal niet meer lukken. Eerst moet
dat rechterding eraan!
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We besluiten dat het complete linkerdeel er weer af moet, anders is de
klik niet ongedaan te maken. Als het ding maar niet de geest geeft bij
onze poging. Terwijl de accuboormachine zijn werk doet zeg ik: “Als
het lukt maken we een rondedansje.” We staan allebei op ons eigen
trapje te schudden van het lachen. Het rolgordijn schudt vrolijk mee.
Ik hoop dat er niemand langs komt. Mijn man slaagt erin de twee onderdelen te scheiden. Nadat we onze brillen maar eens goed gepoetst
hebben , doen we een laatste poging. Anderhalf uur en pijn in nek,
heupen en knieën kost het, en een kamer vol gereedschap, maar dan
heb je ook wat. Twee klikken zijn het loon voor ons geploeter. De oudjes doen het nog best!
Truus Engelbarts
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COLOFON
KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
Rek.nr.: 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.
Aanmelden als lid kan telefonisch bij voorkeur op woensdagmorgen of loop die morgen bij De Treffer binnen, ook kan formulier aangevraagd worden via e-mail of u download het formulier op de website.
BESTUUR en ondersteuning:
Mw. S. Pothof-Oolthuis

voorzitter, tel. 371379

Dhr. J. Wolterink

secretaris, tel. 06-5427 2541

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. 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.

Ondertekende kopij voor de KBO Mededelingen van juni uiterlijk op
donderdag 5 mei 2016 inleveren per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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Hét vertrouwde adres sinds 1893
Hét vertrouwde adres sinds 1893
Rapenburgsestraat 32 - 7131 CZ Lichtenvoorde
Tel. 0544-371419
Fax 0544-375150
Rapenburgsestraat
32 - •7131
CZ Lichtenvoorde
www.zeilerlichtenvoorde.nl
Tel. 0544-371419 • Fax 0544-375150
www.zeilerlichtenvoorde.nl

Een goed oogonderzoek kost u niets, alleen wat tijd.

• de beste oogzorg • de mooiste oogmode
Elke donderdagmorgen kunt u tussen 11.00 en 11.30 uur terecht voor:

Aanschaf nieuw hoortoestel
Reparaties aan uw hoortoestel
Oordopjes voor kinderen
Onze audicien komt ook graag
bij u aan huis, na telefonische afspraak.
Oogmeting • Brillen • Contactlenzen • Hoortoestellen

tel. 371464
Rapenburgsestraat 34, Lichtenvoorde
www.smaleopticiens.nl

Druk: Weevers
www.weevers.nl
WeeversVorden
- Lichtenvoorde
www.weevers.nl

