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AGENDA
Inloop elke dinsdag en donderdag van 09.30 - 11.30 uur.
Seniorenkoor: Elke woensdag van 09.00 - 11.130 uur
RABO zittingen 09.00-11.00 uur. 14 okt. 28 okt. 11 nov. enz., in de even weken
Fietsen v.a De Treffer op dinsdag in okt.: 14.00 uur, 25 km.
Op zondag: mei t/m okt., 1e en 3e v.d maand, 10.00 uur, 50 km.
15 okt. Bingo. 14.30 uur.
16 okt. Werkbezoek burgemeester en wethouder; opening jeu de boulesbanen
24 okt. Kaarten regio in Lievelde. Bernard Vos clubhuus,
22 okt. Bridgen t.b.v Caritas Lichtenvoorde in De Treffer.
29 okt. 14.00 uur: Toneelvoorstelling Nocturne
31 okt. 14.00 uur: Film Sonny Boy.
05 nov. Kruisjassen
12 nov. en 17 dec. Bloemschikken 13.30 - 15.30 uur
19 nov. Dansen m.m.v mevr. Dini Berentsen.
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VAN DE REDACTIE
einde vakantie
De herfst is langzamerhand in aantocht. Verschillende bomen beginnen al te verkleuren. Maar wat hebben we de laatste weken prachtig weer gehad. Heeft u ook
zo genoten van de prachtige praalwagens
tijdens het bloemencorso? En dan ook nog
met die stralende zon er bij. De kleuren
kwamen prachtig uit. Ook tijdens de kermisdagen werd het feest op straat gevierd.
De terrassen zaten vol en iedereen genoot.
Vroeger dacht ik altijd dat de kermis niet
doorging als ik er niet bij was. Langzamerhand begin je daar toch wel anders over te
denken. Als je ouder wordt, hoef je niet
meer zo nodig drie dagen kermis te vieren. Vroeger was het: drie dagen kermis
vieren, één dag slecht. Nu is het: één dag kermis vieren, drie dagen slecht. Wij
wensen u ook deze keer weer veel leesplezier.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
saamhorigheid
Ziek zijn is van alle tijd. Wat zou het mooi zijn als een mens bijvoorbeeld 80 jaar
leefde zonder maar een moment ziek te zijn. Helaas is dat niet zo. Iedereen krijgt
in het leven zijn deel wel mee. De ene mens wat meer dan de andere. Maar positief
in het leven staan is daarbij heel belangrijk. Je kunt bij de pakken neer gaan zitten
maar daar is niemand bij gebaat. Je naaste omgeving niet maar ook jijzelf niet. Net
als zovelen al hebben, krijg ik 6 oktober een nieuwe heup. Ik ben daar heel blij
mee ook al omdat het niet gaat om een ernstige ziekte. Dit is te verhelpen. Ik wil
alle mensen, met wat voor een ziekte dan ook, heel veel sterkte wensen de komende tijd.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
verjaardagen
Soms heb je dat. Dan zijn er van die maanden waarin je verschrikkelijk veel verjaardagen hebt. Je denkt dan: ”Alweer”. Toch kunnen de jarigen er niets aan doen
dat ze allemaal in dezelfde maand jarig zijn. Daarom ga ik naar de eerste verjaardag
met evenveel enthousiasme als naar de laatste. Ik ben blij dat ik nog overal naar
toe kan gaan. Want met het ouder worden, worden ook het aantal verjaardagen
minder. Omdat je misschien zelf niet meer goed kunt of omdat er mensen zijn
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overleden. Ik wil voor deze maand iedereen die jarig is dan ook van harte feliciteren
en een fijne dag toewensen.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
beste leden
De zomer zit erop. De kermisklanken zijn allang weggeëbd. Herfsttooi kleurt de bomen weer. Wij KBO ers bleken slow starters te zijn. De activiteiten kwamen langzaam op gang, Maar nu, een kleine maand na de kermis, kunnen we dan toch echt
zeggen dat de boel weer volop draait. We hebben elkaar weer gevonden. En hier
en daar heb ik met genoegen kunnen constateren dat mensen blij waren elkaar
weer te zien na de voor de een wat langere en voor de ander wat kortere zomerpauze. Voor ons bestuursleden is het nu ook weer “volle bak”. De vergaderingen
en besprekingen “binnenshuis’, besprekingen met andere collega-verenigingen,
contacten met KBO Gelderland en met diverse instanties lopen weer op volle toeren.
Maar dat houdt ons scherp en het is allemaal voor het goede doel. Denkt u thuis
nou dat u eigenlijk nog wel wat extra invulling binnen de week wilt hebben? Er is
voldoende aanbod binnen De Treffer. Bladert u nog eens door de activiteitengids
en wie weet. Er staan nog een paar cursussen en ons Seniorenkoor speciaal vermeld in dit blad. Misschien iets voor u. Onze dansdocent Jeroen is inmiddels op de
donderdagmiddagen gestart met een tweede line-dancegroep. Vrolijke muziek,
lekker bewegen, geen wonder dat de pas gestarte groep al snel vol zat! Hopelijk
geniet u allemaal van alles wat wij u kunnen bieden en ziet u mede daardoor niet
op tegen de komende twee, toch wat meer sombere seizoenen die voor de deur
staan. Veel leesplezier als u dit boekje doorneemt en tot ziens in De Treffer en uh,
u komt toch ook de 16de oktober?
Opening Jeu de boulesbanen
Op donderdag 16 oktober om 13.30 uur worden de jeu boulesbanen dan eindelijk
officieel in gebruik genomen. ALLE leden worden bij dezen uitgenodigd om op dat
tijdstip op de mooi gelegen banen aanwezig te zijn. Het wat vroege tijdstip, zo
direct na de middag, heeft te maken met verdere verplichtingen elders diemiddag
voor de burgemeester. Mevrouw Annette Bronsvoort zal een bezoek brengen aan
onze vereniging. Het bestuur wil de burgemeester die dag informeren over alle
zaken die onze bruisende vereniging betreffen. Mevr. Bronsvoort en wethouder
Hoenderboom komen rond 10.30 uur en zullen dan een rondgang maken langs de
dan bezig zijnde activiteiten. Dan volgt een informatieve bijeenkomst met het
bestuur. Vervolgens wordt er een hapje gegeten. Direct na de lunch zullen dan de
jeu de boulesbanen in gebruik genomen worden. Bij die opening is ieder lid van de
KBO vanzelfsprekend welkom. Na het officiële deel is er voor alle aanwezigen
gelegenheid om in de ontmoetingsruimte iets te eten, te drinken en te toasten op
de nieuwe aanwinst van KBO Lichtenvoorde. Natuurlijk mag er ook een balletje gegooid worden. Het bestuur hoopt, ondanks het vroege namiddagtijdstip, heel veel
leden te mogen begroeten!!
Wij zoeken U!
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Want U bent vast de dame of heer die op de dinsdagmorgen wil helpen met het
serveren van koffie en thee. Op dinsdagmorgen is het gemoedelijk druk in De Treffer, naast de inloop zijn er diverse activiteiten gaande. Voor de inloop zijn er altijd
gastheren en/of -dames die gezellig een babbel maken met de mensen die binnen
komen lopen voor een kopje koffie of zomaar een babbeltje. Daarnaast is Marjo er
altijd om voor de koffie te zorgen. Maar omdat het gedurende het seizoen, als alle
werkgroepen volop draaien, heel druk kan zijn is het fijn als we namen hebben van
mensen die Marjo op de dinsdagochtenden willen assisteren. Het werk houdt in:
om 08.45 uur aanwezig zijn om samen koffie te zetten. Ronddelen van koffie en
thee. Eventueel een tweede ronde maken. Innen van munten. Opruimen en kopjes
afwassen. Keuken en ontmoetingsruimte weer terug brengen in nette staat. Rond
12.00 uur is het allemaal weer gedaan. Als u denkt dat dit wel een bezigheid voor
u is, bel dan met Stien Pothof, 371379. Als er meer personen geïnteresseerd zijn
kunnen we onderling een rooster opstellen zodat u niet elke week aan de beurt
bent.
Familiedag, vriendenuitje…
En mocht u tijdens een familiedag, een vriendenuitje of gewoon eens gezellig willen
boulen… bel even naar het secretariaat, 397073, of naar Stien Pothof, 371379, om
een afspraak te maken. De banen hebben wel tijd en de ballen liggen te tikkelen
van ongeduld die willen de wijde wereld in!
Cursusaanbod/activiteiten. U kunt zich nog opgeven voor…
Ouderen aan de knoppen…
Start 5 jan. 2015. Docent Henk Klein Tank (U kent hem nog wel van het artikel in
de Nestor) leert u thuis raken in de geheimen achter de knoppensymbolen op uw
mobiele telefoon. Amber Alert, een telefoonboek aanmaken, Whatsappen etc. U
leert er over tijdens deze 6 middagen durende cursus. Info via Ton Otte, 372213.
En voor… Technische zelfredzaamheid voor ouderen.
Hebt u ook problemen met een loszittende stekker of fitting? Hoe zie ik dat er een
stop is doorgeslagen en hoe vervang ik deze dan? Wat is het verschil tussen een
TL, SL, PL, halogeen of ledlamp? Welke soort fittingen horen daar dan bij? Hoe kun
je draadloos schakelen? Waarmee boor je in hout, metaal, glas steen of beton? Allemaal technische vraagstukjes waar we allemaal op gezette tijden mee te maken
krijgen. En wat is het dan heerlijk dat je niet dadelijk naar de buurman, je kind of
een professional hoeft om het probleem op te lossen. De KBO biedt ook dit jaar
weer in samenwerking met docent Henk Klein Tank, de cursus Technische zelfredzaamheid aan. Naast het programma dat de docent aanbiedt, is er ook plaats voor
vragen en probleempjes die de cursisten zelf voorleggen. De cursisten krijgen naast
wat theorie ook gelegenheid om zelf technische reparaties uit te voeren. Het gereedschap en materiaal hiervoor zal op de cursus aanwezig zijn. Deze leuke, leerzame maar vooral zinvolle cursus gaat van start op ma. 27 okt en zal 6 cursusmiddagen duren. Voor meer info bel met T. Otte 372213.
Of… zingt u liever?
Het Seniorenkoor o.l.v Marjo Spekschoor oefent elke woensdagmorgen vanaf 09.30
uur. Als Marjo begint, heeft Huub ter Bogt de koffiekopjes al klaar staan zodat de
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pauze volledig benut kan worden om gezellig bij te kletsen over het wel en wee in
Lichtenvoorde of wat er zoal nog meer te bespreken valt als je genoeglijk bij elkaar
zit. Dirigente Marjo begint met ademhalings- en stemoefeningen. Heel goed voor
de longen en daarmee voor het uithoudingsvermogen. En dan gaat het echte werk
beginnen. Werken aan een repertoire dat gehoord mag worden. Vrolijke nummers
wisselen serieuze stukken af en natuurlijk is er in de herfsttijd aandacht voor het
Kerstrepertoire. Denkt u nu: ”Goh, dat lijkt mij ook wel wat”, loop dan op woensdagmorgen eens binnen bij De Treffer. Elke vrouw en zeker elke man zal met open
armen ontvangen worden! Kom gewoon eens kijken en zing voor proef een keertje
mee!
KBO Biljart kampioenschappen 2014
Dit jaar staan de voorbereidingen op het uiteindelijke kampioenschap wat meer onder druk dan anders. Meer liefhebbers van dit balspelletje hebben zich opgegeven.
Derhalve zijn er ook meer voorrondes noodzakelijk. Om alles in goede banen te leiden heeft Jos te Brake meer ‘tafeltijd’ nodig. Dat betekent dat er vanaf medio okt.
op de woensdag-, donderdag- en vrijdagochtenden gebiljart gaat worden. In ruimte 1b. Het gevolg is dat ons Seniorenkoor gedurende de herfstperiode weer tijdelijk
gaat verkassen naar ruimte 5. Daarvoor dank namens alle heren die zo graag de
keu in De Treffer ter hand nemen.
EHBO ers gevraagd
Buurman Longa ’30 zit op zaterdag en zondag te springen om mensen met een
EHBO diploma. Houdt u van voetbal en heeft u een EHBO diploma dan is dat misschien een mooie combinatie. Men zoekt mensen voor de zaterdag van 13.00-16.00
uur en voor de zondag van 10.00-13.00 uur. Inlichtingen: Marcel Eekelder, tel 0648270424.
BINGO!!!!!!!! 15 okt.
Hallo BINGO vrienden. Geen valse Bingo als u dit goed na leest. Het is bijna weer
zover! WOENSDAG 15 okt. om 14.30 uur is er weer volop Bingoplezier met hele
mooie prijzen. Rikie, Anny en Gerda gaan er weer voor om jullie allen een gezellige
middag te bezorgen. Ze hopen op een grote opkomst! Tot ziens op 15 oktober in
DeTreffer.
FILMMIDDAG vrijdag 31 oktober, Sonny Boy
Sonny Boy is een Nederlandse film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Dit verhaal is te boek gesteld door Annejet van der
Zijl en verfilmd door Maria Peters in 2011.
Waldemar, een student uit Suriname, komt
in de jaren 20 van de vorige eeuw naar Nederland om te studeren om daarna weer terug te gaan naar zijn geboorteland. In Nederland krijgt hij veel te maken met discriminatie. Na omwegen vindt hij onderdak
bij Rika. Zij wordt door haar echtgenoot bedrogen en gaat daarom bij hem weg.
Waldemar en Rika vinden elkaar in hun isolement en proberen samen een toekomst
met haar kinderen op te bouwen. In het conservatieve Nederland van destijds geen
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sinecure. Waldemar studeert af, vindt een baan, zij kopen een eigen huis en dan…
begint de waan van het moment. Een heel ontroerende film die des temeer indruk
maakt omdat het verhaal werkelijk gebeurd is.

UITNODIGING:

Donderdag 16 okt. zal burgemeester mevr. A. Bronsvoort om 13.30 uur de jeu de
boulesbanen bij ‘De Treffer’ openen. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit
hierbij aanwezig te zijn. We ontmoeten onze leden graag om 13.25 uur rond de
twee banen. Na de opening is iedereen welkom in de ontmoetingsruimte voor een
drankje en een hapje. Een balletje spelen mag uiteraard ook!
Namens het bestuur,
Stien Pothof-Oolthuis

KBO KAARTMIDDAG LIEVELDE VOOR ALLE AFDELINGEN
op vrijdag 24 oktober

Locatie Bernard Vos Clubhuus, Bergstraat 5, Lievelde. Achter de kerk is de RK begraafplaats en daarachter het dorpshuis: Bernard Vos Clubhuus.
Parkeermogelijkheidheden
Op het Koningsplein, opzij van de RK kerk en bij het station. Voor mensen met een
lichamelijke beperking bestaat de mogelijkheid de auto te parkeren op het terrein
van het Bernard Vos Clubhuus. Er zijn daar een beperkt aantal parkeerplaatsen
beschikbaar. De parkeerterreinen zullen met bordjes worden aangegeven.
Bridge
Aanvang: 10.00 uur. De deelnemers dienen uiterlijk om 9.45 uur aanwezig te zijn
om zich te laten inschrijven. Het aantal bridgers dient vanáf 13 oktober en vóór 17
oktober aangemeld te worden bij de heer Henk Dekker, tel.0544-464498. Bij voorkeur per e-mail: henkdekker41@hetnet.nl. Kosten: € 5.- per persoon. Dit is ter bestrijding van de kosten en bij binnenkomst worden hiervoor een kop koffie of theeen tijdens het kaarten enkele hapjes aangeboden.
Kruisjassen en solokaarten
Aanvang: 14.30 uur.
De deelnemers dienen uiterlijk om 14.15 uur aanwezig te zijn om zich te laten inschrijven. Het aantal kruisjassers en solokaarters dient vanaf 13 oktober en vóór
17 oktober, liefst paarsgewijs, aangemeld te worden bij mevrouw Annie ter HorstKlein Gunnewiek, tel.0544371505. Bij voorkeur per e-mail:
a.horstklgunnewiek@chello.nl. Kosten: € 5 per persoon. Dit is ter bestrijding van
de kosten en bij binnenkomst worden hiervoor een kop koffie of thee en tijdens
het kaarten enkele hapjes aangeboden.
Bridge en kruisjassen/solokaarten
Voor degenen die deelnemen aan het morgen- en het middagprogramma is er in
de middagpauze de mogelijkheid gebruik te maken van een gereedstaande lunch.
Graag aangeven bij de aanmelding hoeveel personen hiervan gebruik willen maken.
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Tellingen
Zowel bij de bridge als bij het kruisjassen wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd telsysteem. Dit kan iets afwijken van de bekende handmatige tellingen.
Het wordt van te voren duidelijk uitgelegd, zodat er geen vergissingen ontstaan.
Informatie
Verdere informatie is te krijgen bij de voorzitter Clemens Nales, tel. 0544373112
of de secretaris Herman Everink, tel. 0544373081, van KBO Lievelde.
Afscheid
Aan het begin van het middagprogramma zal afscheid genomen worden van de
leden van de activiteitencommisie KBO regio Oost, die jarenlang de regionale kaartdagen hebben georganiseerd.

STAMPPOTTOCHT
Dinsdag 11 november, St.Maarten en de 11e van de 11e, gekker kan het haast niet.
En toch willen wij op die dag, bij voldoende deelname, een stamppottocht
organiseren. De natuur is prachtig in de herfst en wij willen u dan ook graag
meenemen naar Denekamp. We vertrekken hier ’s morgens om 09.30 uur. Na een
tussenstop met een lekker kopje koffie met gebak, rijden we dan door naar
restaurant Wubbenhof in Denekamp. Hier
kunnen we gaan genieten van een goede
maaltijd. Deze bestaat uit stamppot boerenkool en zuurkool, geserveerd met rookworst en speklap, jus en zuurwaren. Na de
maaltijd rijden we via een mooie route
terug naar Lichtenvoorde. Terugkomst ongeveer 16.00 uur. Mocht u zin hebben in
een dagje uit, dan is dit voor u de gelegenheid. De prijs van dit gezellig dagje uit is € 20,-. We willen u er wel op attent
maken dat de reis alleen kan doorgaan bij deelname van minimaal 40 personen.
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 18 oktober. Bij doorgaan van de reis wordt
het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.
We vertrekken dus op 11 november om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats van De
Treffer. Gaat u met ons mee? Vul dan onderstaande strook in en doe hem in de
brievenbus van de KBO.
Groetjes, Evy en Marietje.
STAMPPOTTOCHT
Naam: ………………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………………..
Gaat met …….. personen mee met de stamppottocht.
Bankrekening nr. ………………………………………………….
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ZWEMVIERDAAGSE
ook voor u
Ook voor u? Jazeker! Want velen onder u zijn zeer zwemlustig en meedoen betekent een sportieve uitdaging. Het is géén wedstrijd, u kunt uw eigen tempo aanhouden. Wij hebben voor u een rustige baan geregeld. Alle reden dus om elkaar te
stimuleren mee te doen.
U kunt kiezen uit een afstand van 250, 500 of 1000 meter.
Wanneer u klaar bent met zwemmen, heeft u een gratis kopje koffie verdiend. Een
aantal senioren heeft al vaker meegedaan. Zij waren zeer tevreden en enthousiast
over de organisatie, maar vooral zeer voldaan dat zij dit toch maar gepresteerd
hadden. Zij namen dan ook trots hun welverdiende medaille in ontvangst.
De Zwemvierdaagse is van 20 t/m 23 oktober, elke dag van 16.30 - 20.30 uur.
De gunstigste tijd voor u als senior is: 19.30 - 20.30 uur.
De voorverkoop is op vrijdag 17 oktober van 17.00 - 20.00 uur.
De kaarten kosten dan € 6,00, daarna € 7,50.
De deelnemerskaarten zijn voorzien van een nummer, dat tevens een lotnummer
is waarop u een prijs kunt winnen. In de ELNA van 15 oktober vindt u verdere gegevens. Wij als commissie zijn reuze benieuwd of we u op 20 oktober mogen verwelkomen. Namens de Commissie Zwemvierdaagse.
A. Peterman, tel. 376557

OP VERHAAL KOMEN
reizen
KBO-reis Friedrichroda van 27 juli tot en met 2 augustus 2014. Zondag 27 juli zijn
we met 49 personen vertrokken naar het Thüringerwoud met onze bekende chauffeur Peter aan onze zijde. Met stralend weer en goedgehumeurd kwamen we, na
een paar uur rijden, in Gladbeck aan voor onze eerste stop. Heerlijk smaakte de
koffie met appelgebak in het van der Valk restaurant. De laatste stop was bij de
voormalige grensovergang naar Oost-Duitsland. De oude weg naar Eisenach. Aangekomen bij ons grote hotel met mooie kamers en heerlijk eten was het daar zeven
dagen goed vertoeven.
Maandag 28 juli.
We gaan een middagtocht maken. Om 12 uur vertrekken we naar Schmalkalden.
Dit is een mooie Altstadt met veel vakwerkhuizen. Daarna vervolgen we weer onze
toeristische route. Wat prachtig zijn de vergezichten bij dit zonovergoten weer. Hoe
de zon dan speelt met schaduw en licht langs de bergen. Genieten geblazen. Peter
weet deze wegen altijd te vinden. Knap. Eerst naar Breitungen en door allerlei kleine
dorpjes.
Dinsdag 29 juli.
Vandaag vertrekken we om 8.45 uur voor een trip naar Erfurt. Erfurt heeft een
mooie historische binnenstad. Heel bijzonder is het om te vermelden dat deze stad
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niet is gebombardeerd in de tweede wereldoorlog. Alleen is er op 26 april 1944
een bom gevallen op het klooster van de
Franciscanen. Het middenschip van het
klooster is nu een theater. Om 13.30 uur
vertrekken we naar het Ega-park. Eerst
met een treintje door het gebied met
uitleg over alles wat daar te zien is en
daarna op eigen gelegenheid door het park gewandeld. Je komt ogen en tijd tekort
om alles te bekijken. Heel mooi. Onderweg naar het hotel werden we verrast door
een fikse regenbui. We waren op tijd van de snelweg af. Later hoorden we dat er
een flinke file was ontstaan door ongelukken als gevolg van de hevige regen.
Woensdag 30 juli.
Vanmiddag gaan we via een mooie route naar Eisenach. Dit is de geboortestad van
Johan Sebastiaan Bach en de plaats waar Lüther zijn jeugd heeft doorgebracht en
later, incognito op het kasteel Wartburg, het nieuwe testament van het Grieks in
het Duits heeft vertaald. Hier was ook gelegenheid om te lunchen. Sommigen van
ons hebben meer gelachen dan gegeten. Oorzaak koude dikke soep van de dag.
Geen verdere uitleg nodig. Weer via een ‘ogentekortkomend’ mooi landschap terug
naar het hotel.
Donderdag 31 juli.
Vandaag beginnen we onze dagtocht om 9.15 uur richting Weimar. Weimar is een
prachtige stad waar veel te zien en te genieten is. Teveel om op te noemen. Om
14.00 uur gaan belangstellenden naar het voormalige concentratiekamp Buchenwald. Wat zijn daar verschrikkelijke dingen gebeurd. Niet te geloven. Dit raak je
niet zomaar weer kwijt. Om 15.30 gaan we terug naar Weimar om de acherblijvers
op te halen, daarna naar het hotel.
Vrijdag 1 augustus.
De laatste reisdag. Om 12.00 uur gaan we met de bus naar het stadje Friedrichroda. Het is een klein maar gezellig stadje. Lekker op een terrasje koffie met een
overheerlijke sandwich gebruikt, tenminste, velen van ons. Sommigen hebben ook
nog een klein maar mooi kerkje bezocht. We zijn met de Zwarte Cross vertrokken
en we gaan morgen op zwarte zaterdag weer naar huis en niemand was zwartgallig.
Mooi toch.
Zaterdag 2 augustus. Vandaag vertrekken we vroeg om onze thuisreis te beginnen. Bij Hasselbach is onze eerste stop. Daarna verlaten we de autobaan om
binnendoor naar Winterberg te rijden. Even in Winterberg rondgekeken en iets
gebruikt. Na nog een tussenstop komen wij bij Hotel Pillen in Lichtenvoorde aan.
Het afscheidsdiner was heerlijk. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke week samen, maar vooral Peter, Evy en Marietje. Die drie mensen hebben ons een voortreffelijke en onbezorgde week bezorgd. Bedankt allemaal en tot een volgende reis.
Diny Geerdink-Mokkink
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KRUISJASLIEFHEBBERS
drie maal per jaar
Onder de vaste deelnemers gaan er stemmen op of er niet vaker een kruisjasmiddag georganiseerd kan worden. Indien er genoeg deelnemers zijn, en wij
in De TREFFER er de ruimte voor krijgen, staan wij (organisatie) er open voor.
Mocht dat lukken… dan zullen er enkele veranderingen komen!
Ons voorstel is als volgt:
a.
b.
c.
d.

We gaan 3 maal per jaar kaarten.
In de tweede helft van januari.
In de tweede helft van april.
In de tweede helft van oktober.

1. De gemaakte punten worden telkens bij elkaar opgeteld en in oktober,
dus de laatste keer, komen dan de 5 prijswinnaars naar voren waarvan
één koppel zich de kampioen van het jaar mag noemen!
2. Per keer zal er wederom € 5.- inleggeld gevraagd worden per koppel zodat
we na de derde keer ook mooiere prijzen kunnen uitdelen.
3. Het zal dus een onderlinge competitie worden! In verband met ziekte of
andere zaken mag ieder koppel per persoon één maal met een invaller
spelen zodat u toch voor de prijzen kunt gaan.
4. Gemiddeld hebben we nu 24 deelnemende koppels.
Om bovengenoemde te doen slagen verwachten wij minimaal 20 koppels.
Een kleine verplichting om te komen maar niet als u graag kaart!
==========================================
Afknippen en inleveren
Wilt u onderstaande vragen in het voor u goede vakje aankruisen.
Dit formulier vóór 5 november in de KBO brievenbus doen of óp
5 november, kruisjasmiddag, meebrengen.
Aankruisen

Ik doe hier graag aan mee
Ik voel hier niets voor: laat het maar bij het oude

Naam: blokletters ………………………………………………………………………………….
Alvast bedankt,
Theo Huinink en Annie Eskes
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KRUISJASSEN IN DE TREFFER
op 5 november
Aangezien de KBO mededelingen van november op 3 november gedistribueerd
wordt zitten er te weinig dagen tussen voor de opgave voor het kruisjassen van 5
november om 14.00 uur. U krijgt nu alvast de mogelijkheid u op te geven voor
deze kaartmiddag. Opgeven: vanaf 20 oktober t/m 31 oktober, bij Theo Huinink
Telefoon 373972, b.g.g. 0657959946. (géén voicemail inspreken)
Er wordt gekaart met dezelfde regels als voorheen.
3 ronden met 16 geefbeurten per ronde.
€ 2.50 inschrijfgeld per persoon.
Denk eraan, bij verhindering dient u zélf voor een vervanger te zorgen!
Geef u op tijd op… want vol is vol!
Tot dan,
Theo Huinink en Annie Eskes
P.S. Vergeet niet het enquêteformulier in te vullen en in de KBO-bus te doen of
mee te brengen. Indien het voorstel doorgaat kunt u alvast 21 januari 2015 in uw
agenda noteren.

TONEEL IN DE TREFFER
curiosa of design
De voorstelling van Toneelgroep “Nocturne” vorig jaar was een groot succes.
Daarom zijn wij blij dat zij ook dit jaar
naar Lichtenvoorde komen en wel op
29 oktober a.s. Stichtng Nocturne gebruikt theater om sociale thema’s bespreekbaar te maken, vooral de problemen van ouderen. “Curiosa of Design”
is een lichtvoetige voorstelling met
songs uit de jaren ’60 en ’70 in een nieuw jasje. Het is een dynamische, afwisselende voorstelling, waarin de humor niet ontbreekt. Korte inhoud: drie vriendinnen, allen zestigers, openen een curiosawinkel in de garage van één van hen.
Maar al snel blijkt dat zij hun zakelijke huiswerk niet hebben gedaan. Gedoe alom:
met klanten, met instanties en met elkaar. Alsof dat nog niet genoeg is, staan er
ook nog mannen aan de zijlijn die lachen om alles wat er misgaat. Het duurt niet
lang of één van de vrouwen wil ermee kappen. Wat nu? Terug achter de geraniums,
net nu er weer een beetje leven in de brouwerij komt? Na de voorstelling is er
gelegenheid om met de spelers na te praten. Wanneer: woensdag 29 oktober om
14.00 uur in de Treffer. Pauze om 15.00 uur. Toegang € 2,50 per persoon.
Joke Brüning,
namens de commissie welzijn
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DE ANALFABEET
een beetje dom
In één van onze strafinrichtingen verbleef een gedetineerde, die nog gerekend
mocht worden tot het ras der analfabeten. Op een dag kreeg hij een brief van zijn
vrouw. Hij maakte de brief open en deed alsof hij die ging lezen. Hij bedacht zich
echter en vroeg aan de bewaarder, die op dat moment dienst had op de vleugel:
“Bewaarder, zou u zo vriendelijk willen zijn deze brief aan mij voor te lezen, want
ik kan helemaal niet lezen.” De bewaarder toonde zich bereid aan dit verzoek te
voldoen en nam de brief in ontvangst. Hij was nog maar nauwelijks begonnen of
de gedetineerde kwam achter hem staan en drukte zijn handen tegen de oren van
de bewaarder. Deze hield op met lezen en vroeg aan de gedetineerde waarom hij
dit deed. “Heel eenvoudig bewaarder. U mag de brief aan mij voorlezen maar
daarom hoeft u nog niet te horen wat u zegt. Dat gaat u namelijk niets aan.”
Joop Kestens

WEEK TEGEN EENZAAMHEID
signaleren
Vandaag, (5 september 2014) is de vijfde landelijke
Week tegen Eenzaamheid begonnen. Dit jaar staat de
week in het teken van het signaleren van eenzaamheid. Want hoe eerder eenzaamheid wordt gesignaleerd en bespreekbaar wordt, hoe meer je kunt doen
voor jezelf of een ander. Eenzaamheid is een groot
maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En al loopt de een meer risico op eenzaamheid
dan de ander, iedereen kan ermee geconfronteerd worden. De Unie KBO, partner
van ‘Coalitie Erbij’ organiseert deze actieweek ieder jaar met honderden mensen
en organisaties in heel Nederland. De Week tegen eenzaamheid is onderdeel van
de bewustwordingscampagne om kennis en kunde rond eenzaamheid te verbreden en te delen. In het hele land worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd
waar ontmoeting centraal staat, zoals De Langste Eettafel van Nederland. Met extra
aandacht voor mensen die in een sociaal isolement verkeren. Vanuit ‘Coalitie Erbij’
worden conferenties aangeboden waarbij wordt besproken hoe eenzaamheid kan
worden aangepakt. Ook zijn er workshops die gericht zijn op jongeren.
Nieuw dit jaar zijn de ‘Kom erbij Festivals’, waar men samen kan komen, contact
kan maken, aandacht mag ontvangen en plezier gaat beleven tijdens het doen van
activiteiten als dansen, wandelen en schrijven.
Meer informatie:
www.samentegeneenzaamheid.nl
Bron: www.uniekbo.nl
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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/Ledenservice
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)
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 Henk Olijslager, tel.
376767.
Uiterlijk op donderdag 16 oktober inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van november. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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