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AGENDA
Fietsen:
Fietsen:

Elke dinsdag in mei t/m sept. vertrek 09.30 uur, 25 km
Elke 1e en 3e zondag v/d maand: vertrek 10.00 uur, 50 km

25 sept.:

14.00 uur: Filmmiddag

14 okt.:

14.00 uur: Dansen in De Treffer

23 okt.:

Regio kaarten in Lievelde

28 okt.:

Kruisjassen in De Treffer

04 nov.:

Bingo
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VAN DE REDACTIE
al weer voorbij…..
Ha heerlijk vakantie…….. !
Dat zullen velen van u, uw kinderen en vooral zeker de kleinkinderen uitgeroepen hebben gedurende de afgelopen periode. En nu zit het er al
weer bijna op. Gebruind, gesterkt door extra vitamine D, misschien bemoedigd door gezellige, onverwachte contacten gaan we weer beginnen
aan een nieuw KBO seizoen.
Stien Pothof
VOOR DE ZIEKEN
kusje er op?
Vorige week zat ik op het terras van Sevink Mölle koffie te drinken. Het
was er gezellig druk. Overal spelende kinderen, dus leven in de brouwerij.
Opeens kwam een meisje heel hard te vallen. Ze rende huilend naar haar
moeder. Mama zei :”Zal ik er een kusje op doen?” “Ja” huilde het meisje.
Even later liep ze lachend terug naar de andere kinderen.
Was het bij zieke mensen ook maar zo. Konden we er maar een kusje op
doen en alles was weer goed. Zo werkt dat helaas niet.
Sommigen zijn al jaren aan het dokteren. Anderen hebben een betere gezondheid. Maar als we ouder worden gaan we op een gegeven moment
allemaal wat mankeren.
Alle zieke mensen wil ik veel sterkte toewensen de komende tijd.
Graag zou ik er bij iedereen een kusje op doen zoals bij dat meisje.
Ans Vonhof
VOOR DE JARIGEN
festival
Wat hebben er weer veel mensen genoten van de Zwarte Cross. Het
schijnt een geweldig festival te zijn voor jong en oud. De mensen komen
ook overal vandaan.
Ik had dit jaar voor het eerst willen gaan maar de kaartjes waren al uitverkocht. Volgend jaar ben ik er dan ook als de kippen bij.
Ik hoef natuurlijk niet te overnachten op de camping want dat overleef ik
niet. Ik las dat er 20.000 mensen op de camping zouden staan. Dat is
meer dan de inwoners van Lichtenvoorde.
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Er hoeven natuurlijk op uw verjaardag niet zo veel mensen te komen.
Maar het is wel voor jong en oud. Vrienden, familie, kinderen en kleinkinderen en misschien wel achterkleinkinderen.
En natuurlijk is er ook voor ieder wat wils: taart, snoep, koffie, limonade ,
bier, wijn. Een festival in het klein.
Alle jarigen weer een hele fijne verjaardag en maak er wat moois van.
Ans Vonhof
VAN DE BESTUURSTAFEL
Velen van u hebben weer een flink
aantal kilometers in de benen zitten
omdat u de jaarlijkse vierdaagse uitdaging van onze fietscommissie niet
kon weerstaan. (Van hier de welgemeende complimenten voor dit hechte team pedaleurs).
‘De Treffer’ is weer spic en span
schoon. Nu is dat eigenlijk niet nodig
te vermelden want we kennen ons
gebouw altijd alleen maar als proper
en helder. Spinnen, vliegenpoepjes,
stof en vuil krijgen onder de scherpe
ogen en propere houding van Rikie,
Paulien en Wim haast geen gelegenheid om zich te vestigen in ons domicilie. Dus dit drietal krijgt hiervoor
zeker de warme douche.
En nu gaan we weer van start. Een nieuw seizoen om samen gezellig actief te zijn. Voor de een is dat op dinsdag en donderdag even binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje. De volgende popelt om een partijtje Skibbo te spelen. De andere verheugt zich op een serieus potje
bridge. Nieuwelingen zitten een beetje in spanning omdat ze juist het
bridgespelletje willen gaan leren.
De biljarters gaan weer in onderlinge competitie. De jeu de boulers hopen
op een lange mooie nazomer.
De leesgroep heeft al weer een “pil” in gedachten.
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De leden van de studiekring hebben vast al weer heel veel interessants op
hun verlanglijstje staan.
Werkgroep leden, vrijwilligers bestuurders pakken hun taken weer op of
beter gezegd: gaan door met hun werkzaamheden. Zo hebben we allemaal ons eigen ding bij de KBO. En gezamenlijk hebben wij de onderlinge
gezelligheid, de contacten die we opdoen en vooral het streven om onze
vereniging een plek te laten zijn waar een ieder zich thuis voelt. En dan
mogen we ons nog verheugen op het mooie bloemencorso en de kermisdagen. Neen, we denken nog lang niet aan de komende herfst- en wintertijd. En wat dan nog… dan hebben we elkaar bij de KBO.
LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING UNIE KBO
Ook in het tweede kwartaal van 2015 werd door de Unie KBO weer hard
gewerkt aan het behartigen van de belangen van haar leden. Dat wordt
gedaan door enerzijds zelf punten op de (politieke) agenda te (laten) zetten en nieuws te maken, anderzijds door inmenging in actuele discussies.
De lobbyisten van KBO werken altijd op basis van standpunten die gedragen worden door leden. Daartoe worden leden via meldpunten/ onderzoeken, het digitale ledenpanel, en de juristen- en servicetelefoon geraadpleegd.
KBO was in de afgelopen periode regelmatig in de media terug te vinden.
Directeur Manon Vanderkaa was in de maanden 9 maal te horen/zien op
radio en TV. KBO standpunten stonden 48 maal in dag- en vakbladen en
werden 32 keer op websites van de media en vakorganisaties genoemd.
Waarover ging het?
Een greep uit de punten:
KBO THUIS:
 Nationaal meldpunt zorg: Met de overheveling van zorg en ondersteuning naar de gemeente is veel verwarring ontstaan over
huishoudelijke hulp, hoogte van eigen bijdrage, de vanzelfsprekendheid waarmee gemeenten uitgaan van mantelzorg etc.
Het eindrapport werd door Manon Vanderkaa overhandigd aan de
Kamercommissie voor Volksgezondheid. Dit rapport deed veel stof
opwaaien in zowel politiek Den Haag als in de media.
 BTW tarief voor verbouwingen en renovaties; een oproep om het
lage BTW tarief te blijven handhaven. Belangrijk als je je woning le-
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vensloop bestendig wilt maken, belangrijk voor werkgelegenheid.
 Onderzoek naar langer thuis wonen.
 Aandacht voor vereenzaming en slechte voeding van alleenwonenden.
 Ouderen onnodig te lang in ziekenhuis. Gepleit wordt voor een
eventuele versnelde indicatiestelling indien een persoon het ziekenhuis na herstel kan verlaten maar anderzijds wel zorgbehoeftig is.
 Aandacht voor eerstelijns zorg in krimp regio’s. Het wordt in sommige regio’s steeds moeilijker om huisartsen aan te trekken. Huisartsenbonussen moeten het artsen in opleiding aantrekkelijk maken
om naar betreffende regio’s te komen.
 Preventiebeleid in gezondheidszorg. Er vond overleg met de staatssecretaris plaats over gezondheidspreventie bij senioren. Goede
preventie kan vermijdbare gezondheidsklachten bij ouderen voorkomen. Daarmee kunnen bepaalde behoeften aan zorg uitgesteld of
voorkomen worden.
 Senioren op gezond gewicht: Omdat 60% van de 65+ mensen met
overgewicht kampt is door de Unie bij het Ministerie voor Volksgezondheid gepleit voor een navenant programma voor ouderen als er
is ontwikkeld voor jongeren. Henk Krol heeft dit voorstel in het
preventiedebat ingebracht.
Verder heeft men zich bezig gehouden met o.a. het vergroten van invloed
van oudere verzekerden op zorgverzekeraars, Wijkverpleging, Levensloopbestendige woningen, Serviceflats, Wet langdurige zorg, Passende zorg
rond het levenseinde, Reanimatie, Laaggeletterdheid.
KBO GELD:
 Handen af van spaargeld; Ouderen betalen meer belasting over hun
spaargeld > € 21.330,00. Dit terwijl ouderen juist blijken te sparen
voor eventuele toekomstige zorgkosten. De Unie pakt dit onderwerp
onder meer mee in haar lobby over het belastingstelsel.
 Verrekening afkoopsom kleine pensioenen.
 Kosten ondersteuning zorg.
KBO Veilig:
 Campagne tegen ongevraagde toezendingen.
 Brandveiligheid.
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Als je al deze punten bekijkt, wordt weer eens te meer duidelijk waarom
we blij moeten zijn met onze KBO bond. Onze belangen worden onder de
aandacht van politiek en media gebracht. Bij de mensen die er daadwerkelijk invloed op kunnen uitoefenen. Eigenlijk is het heel gek dat niet elke
50 plusser lid wordt van een ouderenbond.
KBO CONSUMPTIES in ‘De Treffer’
Nu het nieuwe seizoen begint willen we graag bij alle leden even de “spelregels” van consumptiegebruik weer onder de aandacht brengen. De consumpties kosten als voorheen € 1,00 per stuk (één blauwe munt dus).
Koffie, thee worden als gebruikelijk geserveerd. Sapjes, bier en wijn mogen uitsluitend uit de 4 koelladen (bij kleine bar) gehaald worden. De
grote inloop koelcel bij de “koffiekeuken” is voor ons verboden terrein.
(Deze is uitsluitend toegankelijk voor de KBO personen die de 4 koelladen
bevoorraden). Ook de koelingen onder de grote bar in ruimte 5 zijn niet
voor de KBO consumpties. Bij grotere activiteiten zal er een extra grote
voorraad in de 4 laden aangelegd worden. Tot dusverre is de samenwerking met ‘Longa ’30’ altijd prima en in goede harmonie verlopen. Daar
gaan we voor de toekomst ook gewoon weer van uit. Wij hopen op uw aller medewerking.
INLOOPMORGEN of INLOOPCAFE?
Nu het nieuwe seizoen weer start is het misschien voor
een aantal van u een goed idee om nu toch echt eens
de daad bij het woord te voegen; kom naar de inloopochtenden op dinsdag- en donderdagmorgen. Of noemen we het inloopcafé? ‘t is maar waar je van houdt.
Zeker is dat u gaat houden van het gezellige koffie/thee
sfeertje. Want naast het koekje is er ook een gezellig
babbeltje voor de broodnodige contacten met anderen.
En als u graag een kaartje legt of een ander spelletje
speelt…. ook dat kan op dinsdag- en donderdagmorgen.
Uw bestuur
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FILMMIDDAG vrijdag 25 sept. 14.00 uur - The Tree Bijna zit de R weer in de maand. Dat betekent film op de laatste vrijdagmiddag. Vanaf 14.00 u. draaien we weer een mooie rolprent voor u.
Zoals reeds bekend: Entree gratis en u betaalt uw eigen consumpties. De
organisatie zorgt weer voor een “knabbeltje” bij de drankjes in de pauze
en als u na afloop nog gezellig even wilt napraten. Alle reden om dit seizoen op de laatste vrijdag van de maand naar ‘De Treffer’ te komen voor
een gezellig begin van het weekend. .
We draaien ‘The Tree’; een meeslepend familieverhaal waar in de natuur
een grote rol speelt: Wanneer vader Peter plotseling overlijdt, vertelt
dochtertje Simone na een poosje dat ze denkt dat papa met haar praat via
het ruisen van de bladeren van de enorme boom die naast hun huis staat
en dat ze voelt dat hij hen beschermt. De familie komt in gewetensnood
als blijkt dat de wortels en de enorme takken van de boom problemen
gaan veroorzaken en zelfs het huis binnendringen. Het gezin wordt gedwongen een onmogelijke keuze te maken. Twee recensies: “Een geweldige vertolking in een aandoenlijke, wiegende en zacht getekende film”.
“De film laat heel mooi licht en waarachtig ervaren hoe de natuur een
groot verlies kan verlichten”. We denken met deze rolprent een mooie,
hartverwarmende start van het filmseizoen te maken.
KBO CREATIEF
Workshop Keramiek
Maak uw eigen kunst object.
De werkgroep cultuur heeft keramiste Esther Krabbenborg uitgenodigd om
een tweetal crea-ochtenden te verzorgen bij ons.
Op 23 okt. en 13 nov. verzorgt zij een workshop waarin deelnemers hun
eigen object creëren. Personen die op 13 mei de Door en Voor middag bezochten hebben kunnen zien welk een mooi werk er gemaakt kan worden
onder leiding van Esther. Nieuwsgierig naar uw eigen kunstzinnige aanleg?
Gewoon de workshop volgen! Na twee ochtenden weet u of werken met
klei mogelijk een nieuwe uitdaging voor u wordt.
Voor nadere details raadpleeg de Activiteitengids 2015/2016.
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BILJARTEN
Wie wordt er dit jaar biljartkampioen KBO Lichtenvoorde???

Kampioen 2014 - Huub ter Bogt
Vanaf begin september hangt er in de kast van de biljartzaal weer een
deelnemers lijst voor opgave kampioenschappen KBO biljarten.
Besloten is: Dat alle leden afdeling KBO Lichtenvoorde hieraan kunnen
deelnemen, zowel dames als heren. Dus je hoeft niet speciaal deelnemer
te zijn van de activiteiten biljarten. Deelnemers die nog niet eerder meegespeeld hebben, moeten hun gemiddelde op de lijst vermelden.

De speeldagen zijn: op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van
9.30 en 12.00 uur.

Medio oktober gaan we dan van start. Iedereen krijgt hiervan persoonlijk
bericht wanneer en in welke poule hij of zij speelt.

Opgave tot en met 25 september 2015

Voor eventuele vragen kunt je bellen naar:

Jos te Brake, Esstraat 10-29, tel. 06 5134 7611
KOERSBALTOERNOOI 2015
weer geslaagd
Harreveld wint de beker!
Maandag 15 juni vond weer het jaarlijkse Jan te Moller koersbaltoernooi
plaats. Met 58 deelnemers uit Groenlo, Lievelde, Lichtenvoorde, Mariënvelde, Zieuwent en voor het eerst uit Aalten, begon men na de opening
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van het 6e Jan te Mollertoernooi en het 14e toernooi in zijn totaal, eerst
met koffie en daarna met “ingooien”. Terwijl Peter te Moller de standen
weer perfect bijhield, werd er op de banen van Keifit fanatiek gespeeld.
Omdat Mariënvelde al 5 jaren op rij de wisselbeker had gewonnen, werd
het volgens velen tijd dat dat blinkende kleinood nu eens in andere handen overging. Tijdens de lunch, na afloop van het toernooi, was de spanning voelbaar.
Toen was daar de uitslag. Het team Parkiet had het beste gemiddelde,
mevr. Ten Have uit Harreveld was deze dag de beste speelster. Zij werd
gevolgd door mevr. Bokkers uit Groenlo en de heer Reijmer uit Zieuwent.
De beste speelster uit Lichtenvoorde was Marietje Koenders! Proficiat!
Groot applaus klonk toen bleek dat Harreveld de wisselbeker had gewonnen. De tweede plek was voor nieuwkomer Aalten en de derde plaats was
voor Mariënvelde weggelegd. Na de huldiging van de winnaars was er terecht applaus voor de grote initiator Dora te Moller en haar zoon Peter. Bij
dit applaus hoorden ook bloemen en wijn. Want het werk dat door Dora
en Peter verzet wordt om dit toernooi tot een goed einde te brengen is
niet altijd zo zichtbaar en daarom des te meer het vermelden waard.
Dora had een roosje voor alle vrijwilligers en de gastvrouwen van de tennishal. Zij hebben samen deze toernooidag tot een zeer geslaagd evenement weten te maken. Een dag zonder enige wanklank aldus een tevreden Dora.
Harreveld: 137 pnt/27,4 , Aalten: 147 pnt/24,5. , Marienvelde: 197
pnt/21,9. Lichtenvoorde:407 pnt/21,4, Zieuwent:149 pnt/21.3. Groenlo:138 pnt/19.7, Lievelde:85 pnt/17,0
Mevr. ten Have 52 pnt, mevr. Bokkers 45 pnt, hr. Reijmer 41 pnt, mevr.
Koenders 40 pnt.
Parkiet: 218 pnt. (gem. 27,3/speler. en 0,68/bal)
Marja Koenders
WAARSCHUWING……..Internetcriminaliteit
U kunt heel veel geld verliezen als u er in trapt.
Dit is de procedure:
De telefoon gaat en u neemt op. Aan de andere kant hoort u “in het Engels” iemand die zegt medewerker te zijn van Microsoft. En dat er iets
ernstigs met uw computer aan de hand is. De technische dienst van Mi-

9

crosoft heeft ontdekt, dat u de laatste tijd een paar keer gehackt bent. (dit
is: onbevoegden hebben toegang gevonden tot uw computer.)
Microsoft is zo vriendelijk om de problemen, op afstand, voor u op te lossen. U hoeft alleen maar een paar aanwijzingen te volgen. Eerst moet u
Teamviewer (een programma waarmee men uw computer op afstand kan
overnemen) downloaden en installeren. Fluitje van een cent. Dan moet u
nu aan Microsoft het nummer doorgeven, dat op het scherm verschijnt,
mèt de gebruikersnaam. Even later ziet u, dat er op uw computer gewerkt
wordt. Nu ja gewerkt…… er wordt wat geopend en gesloten en verplaatst.
Dan krijgt u te horen, dat Microsoft voor € 150 uw computer een jaar lang
schoonhoudt. Mooier is natuurlijk een hele lange periode voor € 450.
Als u dit bedrag op de gevraagde manier over maakt, bent u dat geld kwijt
en krijgt er niets voor terug. Als u met de voorgestelde betaalwijze niet
akkoord gaat, dan kan het ook anders en krijgt u het gebruikelijke scherm
van uw bank te zien. Alleen nog even wat gegevens invullen en u bent
heel lang beschermd tegen internetdieven en € 450 kwijt. Want dat bedrag staat al voor u ingevuld. Als u ze daar op attent maakt is er een
smoes: ”niets van aantrekken, dat is maar reclame”. Als u nu wakker
wordt en in de gaten hebt dat u te maken hebt met internet-criminaliteit
dan moet u heel snel uw computer uitzetten. Aan/uit knop indrukken en
vasthouden totdat computer uit gaat. Zo niet dan bent u € 450 kwijt of ze
hebben uit wraak nog net kans gezien uw computer te vergrendelen. U
kunt uw eigen computer niet meer opstarten……..
ADVIES
Zodra u aan de andere kant van de lijn Engels hoort, direct de hoorn neerleggen. Zo eenvoudig is het om schade te vermijden als u weet wat er gebeuren kan.
Nou we het er toch over hebben: uw bank stuurt u NOOIT een mailtje als
u er niet om gevraagd hebt. Dat is dus ook ALTIJD en voor 100% bedrog.
Ineke en Jan
GEHEUGEN SPREEKUUR
Dit spreekuur is bedoeld voor mensen die vragen hebben over hun geheugen of over andere klachten als piekeren, concentratieproblemen en
somberheid. Het bezoek aan het individuele geheugenspreekuur is geheel
gratis. In Oost Gelre vindt het spreekuur plaats op de tweede woensdag
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van de maand van 10.00-11.00 uur in De Molenberg, Ziekenhuisstraat 14
te Groenlo.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aniek Meints,
tel. 088-9335446 of het secretariaat tel. 088-9331180.
SCHOOLREISJE
Eén woord kan een wereld van herinneringen oproepen. Dat gebeurde mij
toen ik in een krantenadvertentie de naam: “Essenburgh” tegenkwam.
Een kasteelhotel in de buurt van Harderwijk, dat de lezers probeerde te interesseren voor een goedkope aanbieding.
Ik was onmiddellijk terug in de tijd. Ik was elf jaar en we waren op
schoolreisje. Tegenwoordig worden er bij schoolreisjes bussen of ouders
met auto`s ingezet voor het vervoer, maar niet bij ons; wij gingen met de
fiets. Op het vehikel dat door twee broers al tweedehands bereden was en
door vader vluchtig gecontroleerd op licht, rem en banden. Klas vier, vijf
en zes in een lange sliert op weg naar Harderwijk, begeleid door mijn
meester, die ook hoofd van de school was, de meester van klas drie en
vier, (we hadden combinatieklassen) en een paar jonge vrouwen uit het
dorp, die zorgden voor de inwendige mens. We zouden slapen in de Essenburgh, toen nog bewoond door paters met van die witte gewaden,
Norbertijnen als ik me goed herinner. We deden de tocht in één dag. Dan
zouden we daar een dag blijven en de derde dag was voor de terugreis.
Het was allemaal heel leuk en avontuurlijk, maar halverwege de middag
waren de broodjes en de ranja op. We kregen last van zadelpijn en begonnen te verlangen naar het eind van de reis. “Meester, hoelang duurt
het nog?” De vraag werd overgenomen door degenen die voor ons fietsten tot hij vooraan in de stoet bij de meester belandde. Het antwoord
kwam op dezelfde manier terug: “Nog ongeveer een uur.” Daar viel mee
te leven. Maar een eeuwigheid later, toen de finish nog steeds niet in zicht
kwam klonk het weer: “Hoe lang nog?” “Een half uur.” Daarna volgde nog
menig kwartiertje en we kwamen er achter dat de meester ons aan het
lijntje hield. Zo sleepte hij ons erdoor. Om een uur of zes kwamen we dan
eindelijk aan bij het kasteel. Heel iets anders dan de boerderijen die we
gewend waren. Twee leeuwen aan weerszijden van een stenen trap. Onze
meester stond tegen zo`n leeuw geleund, te praten met de pater die het
comité van ontvangst vormde. De jongste moet nog tien jaar worden,
hoorde ik hem zeggen. Die jongste, dat was mijn zusje. Ik zag duidelijk
dat de pater onder de indruk was.
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Er was voor een warme maaltijd gezorgd, die werd opgediend in een soort
barak met verschillende ruimtes. Daar sliepen we ook. De meisjes met de
vrouwen in de ene ruimte, de jongens en de meesters in de andere. Al
gauw na het eten werden we naar bed gestuurd. Er waren wel leukerds
die de boel nog een beetje op stelten probeerden te zetten, maar het
werd al gauw stil. Zelf viel ik ook als een blok in slaap. De volgende dag
werd mijn keurig gebleven bed opgemerkt door de begeleidsters: “Wat
heeft die stil gelegen.”
Die dag gingen we naar het IJsselmeer. Ik had nog nooit zo`n grote waterplas gezien. Het strand was een beetje smerig, alsof er zwart zand tussen het witte zat. Gek genoeg weet ik niet meer precies wat we die dag
nog meer gedaan.
Truus Engelbarts
JEU DE BOULESMIDDAG
Gezelligheid
Op woensdag 8 juli heeft in het kader van de landelijke jeu de boulesdag
ook bij onze KBO een open introductiemiddag plaatsgevonden. Na het
super warme weekend had de organisatie om wat minder graden
gevraagd. Maar nadat Marjolein Rosendaal, namens het bestuur, een
twintigtal leden van harte welkom had geheten, kwam de regen met
bakken naar beneden. En daar hadden we natuurlijk net niet om
gevraagd. Natuurlijk onder het mom van “we hadden dit erg hard nodig”
werd toch nog stoer aan de partijtjes begonnen. Theo Engelbarts had vier
teams bedacht zodat een ieder op de twee banen kon spelen. Bij het Ateam ging het lekker gelijk op maar bij team B werden de heren
ongenadig hard van de baan gegooid. Voor hen kwam de regen dan ook
als een geschenk uit de hemel.
Beide partijen werden vroegtijdig afgeblazen en mondeling verder
gespeeld in de kantine van de Treffer. Daar werd onder het genot van een
Frans drankje en hapje heel gezellig de tactiek voor de volgende keer
alvast uitvoerig besproken.
Ook interesse in dit mooie spel????
Bel gerust Ed of Theo.

Ed Jacobs
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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 en ondersteuning:
Mw. S. Pothof-Oolthuis
voorzitter, tel. 371379
Vacature

secretaris

Dhr. H. Halink

penningmeester, tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. I. Janssen-Bijkerk

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

Mw. M. Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten,
tel. 374511

Mw. J. Brüning-Helmig

Welzijn, tel. 373485

Mw. M. Rosendaal-Boenders

bestuurslid, tel. 373851

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

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

Ledenadministratie:

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

Redactie KBO Mededelingen:

Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:

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

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek,
Coördinator, tel. 370255

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 10 september inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van oktober per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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