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AGENDA
5 nov.
12 nov.
28 nov.
19 dec.
22 dec.

Kruisjassen
Bloemschikken (+ 17 dec.) 13.30–15.30 uur
Filmmiddag
Biljarten: Grote Finale KBO Kampioenschappen 19.00 uur
Kerstviering bij ’t Zwaantje
(opgave vóór 9 dec, zie deze KBO Mededelingen)

Inloop elke dinsdag en donderdag van 09.30-11.30 uur
Seniorenkoor: Elke woensdag van 09.00-11.30 uur
RABO zittingen 09.00- 11.00 uur. 11 nov. 25 nov. 09 dec. enz.,
in de even weken.
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VAN DE REDACTIE
herfst
We hebben deze zomer niets te klagen
gehad over het weer. Maar de herfst zit er
aan te komen. De bladeren zijn aan het
verkleuren en we hebben de nodige regen
alweer gehad. Toch is het ook wel weer
gezellig. Lekker wandelen in het bos door
de bladeren en ’s avonds bij de warme
kachel. Mocht u de komende winter iets
leuks willen doen, kom dan naar De Treffer. Er is alle dagen wat te doen en u bent van harte welkom. Ook kunt u op
dinsdag- en donderdagmorgen gezellig een kopje koffie komen drinken van
9.30 tot 11.30 uur. En voor de prijs hoeft u het niet te laten. Wij hanteren
vooroorlogse prijzen; één euro voor alle drankjes. Wij wensen u verder veel
plezier met het lezen van de Mededelingen.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
Er zijn verschillende mensen onder u die ernstig ziek zijn. Sommigen vechten
voor hun leven. Ze doen er alles aan om positief te blijven. En dat valt lang
niet altijd mee. Anderen hebben een chronische ziekte. Ook dat kan verdraaid
moeilijk zijn. Vaak zien de omstanders niet wat er in zo iemand omgaat. Mijn
vader zei altijd: “Je kunt de mensen wel tegen het hoofd kijken maar niet er
in.” Mensen oordelen zo vaak als ze iemand op straat zien lopen waaraan je
qua uiterlijk niets kan zien.
Mijn heupoperatie die ik op 6 oktober zou ondergaan, is niet doorgegaan. Ik
had een klein wondje aan het te opereren been en de orthopeed was bang
voor infectie. Dat was wel even slikken, vooral als je al kant en klaar ligt voor
de operatie. Nu gaat het 28 oktober gebeuren. Tegen alle mensen, die ziek
zijn, zou ik willen zeggen: Leid uw eigen leven en ga niet af op wat anderen
ervan vinden. Heel veel sterkte de komende tijd.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
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

2

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 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

Volop herfst, volop actie in De Treffer, volop voorbereidingen voor de
Kerstviering, volop brainstormen over themamiddagen, volop verga-deringen
van de drie werkgroepen en de subgroeperingen. Kortom het is wel herfst, de
natuur legt zich te ruste maar zo niet de KBO. Voor ons KBO-ers is dit de tijd
waarin we, en dat hebben we dan wél met dit rustige jaargetijde gemeen,
kleurrijk actief zijn. Met plezier luisteren we naar het getik van de biljartballen;
de mannen strijden om het hardst om maar mee te mogen doen aan de
eindronden of nog beter, aan de finale op 19 dec. Prachtige bloem-stukken
werden inmiddels al weer vervaardigd door maar liefst 15 bloem-schiksters
die er weer topwerkjes van gemaakt hadden. We hebben theater gezien.
Maar niet alleen wij in Lichtenvoorde zijn druk bezig. Ook de landelijke en de
provinciale KBO zit niet stil. In de veranderende maatschappij is het voor een
grote, aansprekende organisatie als de Unie KBO erg belangrijk om mee te
gaan in de vaart der volkeren. Stilstand is achteruitgang. De 85-jarige KBO wil
een sterke seniorenorganisatie zijn met een jeugdige uitstraling. En daar
hebben wij kleine (nou ja klein) afdelingen dan mogelijk weer profijt van.
Complimenten van de burgemeester
Op 16 oktober was er bezoek van de burgemeester en een wethouder aan
KBO Lichtenvoorde. “KBO Lichtenvoorde heeft zich vandaag zeer professioneel
gepresenteerd en geprofileerd”. Woorden uit de mond van burgemeester
Annette Bronsvoort. Zij kwam tot deze conclusie na een werkbezoek van
10.30 tot 14.00 uur aan De Treffer. Zij en wethouder Jos Hoenderboom waren
uitermate aangenaam verrast door hetgeen zij te zien en te horen kregen
tijdens hun bezoek aan onze goed geoutilleerde accomodatie. De warmte en
gezelligheid die zij ervoer tijdens haar bezoekjes aan de diverse activiteiten
die die ochtend gaande wa-ren, de organisatie, de structuur en de hoge mate
van bereidwil-ligheid van de vrijwilligers werden door mevrouw en mijnheer
regelmatig geprezen. En dat was fijn om te horen. Met zijn allen, alle 1550
KBO-ers samen, zijn wij verantwoordelijk voor die positieve uitstraling. Daar-

3

om geef ik het compliment van mevrouw Bronsvoort, hier in ons eigen clubblad, graag aan u allen door!
Géén dansen op 19 november
De vrolijke klanken van Ben Krabbenborg zijn we nog lang niet vergeten en
we zullen ze ook zeker weer een keer horen in ‘De Treffer’. Maar voor de
herfstdansmiddag in november hadden we mevr. Dini Berentsen uitgenodigd
om eens een gezellige dansbijeenkomst te verzorgen. Helaas blijkt nu dat deze bijeenkomst door omstandigheden niet door kan gaan. Maar dit betekent
geen afstel. U hoort tijdig wanneer er wél gedanst kan worden.
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…
Jeu de boulesmaatje gezocht op maandagmiddag
De dames die sinds dit voorjaar elke maandagmiddag rond 13.45 uur op de
jeu de boulesbaan te vinden zijn, zoeken er een maatje bij. Soms kan een van
de speelsters niet en dan wordt er gespeeld met 3 personen. Dat is niet zo
leuk als met een kwartet. Daarom zoekt dit gezellige en fanatieke groepje er
iemand bij. Nog mooier vinden zij het dat er een aantal liefhebbers meer
melden. Dan kan er onderling nog meer competitie opgebouwd worden. Belangstelling? Kom op maandagmiddag naar de “Place de petanque” of bel
(397073) even naar het secretariaat. Spreek eventueel even de beantwoorder
in.
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. AmberAlert, een telefoonboek aanmaken,
Whatsappen etc. U leert er over tijdens deze zes middagen durende cursus.
Info via Ton 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 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 stem-
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oefeningen. 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!
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 06-48270424.
Fimmiddag vrijdag 28 november
Filmhuis De Treffer heeft ook nu weer een klapper; ‘Jean de Florette’
Een waar epos over het leven in een klein dorpje in de Provence.
Op deze laatste filmmiddag van 2014 gaan we naar Frankrijk. Naar het romantische platte land van de Provence.
Jean de Florette is het eerste deel van
een tweeluik met Manon des Sources als
vervolg. Een Italiaans-Franse dramafilm
van regisseur Claude Berri naar een
verhaal van Marcel Pagnol. De verfilmingen van het tweeluik dat verscheen
onder de naam: “L’eau des collines” (het
water van de heuvels) zijn met
meerdere prijzen bekroond. In deze
eerste film volgen we het leven van Jean
Cadoret (Gerard Depardieu) die van zijn
moeder Florette een boerderij in de
Provence heeft ge-ërfd. Zijn pogingen
om daar een nieuw leven op te starten
worden gedwarsboomd door de buurman die zijn grond in wil pikken. Het
land wordt geteisterd door droogte. Het
water in de heuvels is van levensbelang voor iedereen. De duivelse plannen
van buurman Cesar drijven Jean tot de rand van de waanzin. Op de laatste
vrijdag van januari 2015 gaan we dan verder met het evenzeer dramatische
laatste deel ‘Manon des Sources’. (Manon van de bronnen).
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Twee films waarmee we denken de donkere dagen wat warmte en kleur te
geven. We starten ook nu weer om 14.00 uur. Maar vooraf een kopje
koffie/thee hoort er bij. In de pauze is de bar open en kan er onder het genot
van knabbelen aan de inmiddels onontbeerlijke zoutstengels lekker
voortgeborduurd worden op het eerste deel van the movie. Na afloop mag er
gerust nog even getoast en gedronken worden op het komende weekend. De
filmmiddag is bedoeld om samen een gezellige start aan het weekend te
geven. En deze film zal zeker een onuitwisbare indruk op de bezoekers
maken! Voor de prijs van €2,00 hoeft niemand het te laten. Daar zit de koffie
bij in nota bene!!
Gevraagd… Gastvrouw op 25 december - Kerst-in op Antoniushove.
Dienen en genieten…
Tijdens de eerste Kerstdag wordt er al sinds jaar en dag een kerstdiner geserveerd in de grote zaal van zorgcentrum Antoniushove. Om het alle gasten
(alleenwonenden, eenzamen en bewoners van Antoniushove) zo gezellig en
zo aangenaam mogelijk te maken zoekt men een aantal mensen die op eerste
Kerstdag een paar uren gastheer of -vrouw willen zijn. U bent er van ongeveer 12.00-16.00 uur mee bezig. Wellicht is het iets voor U?
Neem contact op met Stien Pothof (371379).
Veranderingen in de zorg
Onduidelijkheden? Bel naar het WMO kantoor! Per 1 jan. 2015 verandert er
veel in de zorg. De overheid hevelt zeer veel belangrijke AWBZ zorgzaken
over naar de gemeenten. Ook wij inwoners van Oost Gelre krijgen hiermee te
maken. U heeft er al verschillende keren over kunnen lezen in de dagbladen
en in onze eigen ELNA. Als u niet zeker bent van uw zaak, of er zijn
onduidelijkheden omtrent uw persoonlijke hulp/zorg/verzorging, neem dan
contact op met het WMO loket van onze gemeente (378378) om een afspraak
te maken. Zij kunnen u deskundig informeren en op weg helpen.
Afsluiten van De Treffer ons aller zorg!
Heeeel af en toe komt het voor dat De Treffer na gebruik in de ochtenduren
en na de middag niet op de juiste manier afgesloten wordt via het kastje bij
de hoofdingang. (linker pijltje op: alleen uit). Graag wil ik iedereen die als
laatste De Treffer verlaat, verzoeken om daar aan te denken. Ook als Ineke
Jansen en of Jan van Zanten nog in ruimte 2 bij de computers bezig is/zijn,
moet de grote deur eenzijdig gesloten worden. Het kan niet zo zijn dat in de
middaguren en tussen 17.00 uur en de komst van de kantinebeheerster de
deur voor iedereen open staat. Safety first!
Stien Pothof, namens het bestuur
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JEU DE BOULES BAAN
opening
Eindelijk was het dan zover. De officiële opening van de jeu de boules baan.
Om 13.00 uur waren alle genodigden samengekomen in de Treffer. Onder het
genot van een kopje koffie vertelde onze voorzitter, Stien Pothof, over het
ontstaan van de jeu de boules baan. Tevens werden de nodige mensen bedankt. Burgemeester Annette Bronsvoort werd van harte welkom geheten. Zij
zou namelijk de officiële opening verrichten. Ook werd het nieuwe logo van de
KBO onthuld. Om 13.30 uur begaf iedereen zich naar de baan. Behalve de
genodigden waren er verschillende KBO-leden gekomen. Door middel van een
kort spelletje jeu de boules opende de burgemeester de baan. De baan heeft
ook een naam gekregen: “Place de la pétanque”. Daarmee wordt verwezen
naar het spel dat oorspronkelijk zijn oorsprong vindt in Frankrijk. Tevens werd
het logo van de KBO onthuld. Deze werd verborgen gehouden door de Franse
vlag. Met het wegtrekken van de vlag werd het logo zichtbaar. Het embleem
van de KBO kwam tevoorschijn met daaronder de sprekende tekst: Actief voor
en door senioren” De KBO Lichtenvoorde kent een vrijwilligersaantal van 120
mensen. Zij ondersteunen het bestuur bij de vele activiteiten die worden georganiseerd. Vandaar de passende tekst: actief voor en door senioren. De
KBO heeft er een schitterende activiteit bij en iedereen mag er gebruik van
maken. Als u met familie of vrienden jeu de boules wil spelen, is een telefoontje naar het bestuur genoeg om op deze baan te gaan spelen. Na de
opening was men nog gezellig samen onder het genot van een hapje en een
drankje.
Ans Vonhof
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OP VERHAAL KOMEN
niet helemaal gesnapt
Er zijn grootouders die dienst doen als vaste oppas bij hun kleinkinderen.
Anderen laten hun kinderen weten dat ze graag opa en oma willen zijn, maar
niet de vaste oppas, om welke redenen dan ook. Ik behoor tot de eerste
groep en heb er vijf jaar lang veel plezier aan beleefd, voor èen dag per week.
Ik maakte veel leuke voorvallen, grappige uitspraken en vertederend gedrag
mee en besloot al gauw om een dagboekje bij te houden. Dat zouden ze als
volwassene vast graag lezen, was de gedachte. Toen mijn hulp niet meer elke
week nodig was, stelde ik de twee schriftjes aan mijn dochter ter hand en vergat ze. Een tijdje geleden kwamen ze weer boven water en kwamen de pubers me laaiend enthousiast vertellen van de vondst. Ik mocht ze zelf ook weer
lezen. Peuters begrijpen al heel veel, maar soms zitten ze er een beetje naast.
Dan geven hun opmerkingen goed zicht op het
malen van de kleine hersentjes. Zo las ik weer
over die keer dat de oudste zo stout was, dat ik
voor het eerst echt boos op hem werd. Totaal
niet onder de indruk nam hij vanaf de plaats delict de situatie in ogenschouw en besloot er wat
aan te doen. Hij kwam naar me toe, gaf me een
kusje, gevolgd door een hartelijk klopje op mijn
arm en zei troostend: “Zo, oma, daar wordt jij wel
weer vrolijk van hè?”
Ik vertelde het voorval op een verjaardagsvisite. Er werden onmiddellijk soortgelijke verhalen verteld door het bezoek. Deze bijvoorbeeld: het kleinkind van
de buren klimt op de schutting tussen twee achtertuinen, om het hondje te
zien dat hij hoort blaffen. Hij ziet de buurvrouw een ijsje eten. “Oh, ben jij
een ijsje aan het eten?” “Ja, ik eet een ijsje. Wil je soms even proeven?” “Ja,
dat wil ik wel.” Tevreden verdwijnt het kind, om even later opnieuw het
hoofdje boven de schutting uit te steken. “Ben je nog aan het ijs eten?” “Ja,
wil je nog een keertje likken?” “Ja, heel graag, want de smaak was best wel
krachtig!” Of deze; de kleinkinderen praten met opa en oma over dierendag.
Ze vertellen wat er op school gedaan wordt met dierendag en dat de meester
heeft verteld hoe leuk het is om een dier in huis te hebben. Hij waarschuwt
ook dat sommige papa’s niet van dieren houden. Waarop een van de kleintjes
zegt: “Ik geloof dat ik ook een sommige papa heb!” Juweeltjes zijn het,
uitspraken om nooit te vergeten.
Truus Engelbarts
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UITNODIGING
Kerstviering
op maandag 22 december 2014
Aanvang: 16.00 uur bij HCR ’t Zwaantje
(zaal open 15.30 uur)
Programma:
Muzikale ontvangst waarbij koffie/thee wordt geschonken
Kerstviering waarin de H. Communie zal worden uitgereikt.
m.m.v. Gaudio
Koffietafel
Diverse kerstoptredens, o.a KBO-Seniorenkoor.
Sluiting 20.00 uur
Uw bijdrage als lid van de KBO is slechts € 19,00.
Niet leden betalen € 5,00 extra.
Net als vorig jaar hoeft u niet contant te betalen.
Het bedrag wordt automatisch afgeschreven
van uw bank- of girorekening.
U kunt u opgeven via onderstaande invulstrook.
Wilt u deze strook vóór di,09 december 2014,
sturen naar- of inleveren bij:
KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a,
7131 CW Lichtenvoorde?
Wij hopen u te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO Lichtenvoorde.
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Ondergetekende geeft _____ persoon/personen op voor de kerstviering
op maandag 22 december 2014.
Hij/zij geeft daarbij KBO Lichtenvoorde toestemming eenmalig € 19.00
(resp. €24,00) voor niet leden) per persoon af te schrijven van zijn/haar
rekening.

Bank/gironummer: ______________________________________________

Handtekening:__________________________________________________

Naam: _______________________Adres: ___________________________

Naam: _______________________Adres: ___________________________

Deze aanmeldingsstrook inleveren op of vóór dinsdag 9 december
in de KBO postbus aan de Raadhuisstraat 18a, De Treffer.
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UITNODIGING
iovare
Iuvare, voorheen stichting Prisma Lichtenvoorde. Iuvare ondersteunt mensen
met kanker en hun naasten om opnieuw de balans te vinden in het leven. We
doen dit door samen naar antwoorden te zoeken of gewoon te luisteren.
Iuvare werkt sa-men met formele en informele zorg- en dienst-verlenende
organisaties in de regio.
Uitnodiging:
dinsdag 4 november 2014
Van 19.30 – 21.30 uur
Antoniushove
Rapenburgsestraat 33
in Lichtenvoorde

Of:
woensdag 19 november 2014
Van 19.30 – 21.30 uur
Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Beatrixpark 1
in Winterswijk

Informatie en aanmelden:
e-mail:
Info@stichting-prisma.nl
telefoon: 06 1234 9770
website: www.stichting-prisma.nl
Leefstijl en de relatie met voeding, gezondheid en kanker
Het is een feit dat één op de drie mensen kanker krijgt. De vergrijzing heeft
hier zeker mee te maken. Door anders te gaan eten kan de kwaliteit van leven
verbeteren, de vitaliteit worden bevorderd en herstel na kanker worden ondersteund. Aardje Hegeman komt hierover vertellen. Aardje is gepassioneerd
in wat voeding met ons lijf kan doen en welke factoren hierbij meespelen. Zij
ziet voeding als een aanvulling op een kwalitatief beter leven. Zij legt uit hoe
voeding omgezet kan worden in energie. Daar draait het allemaal om in ons
lichaam. Naast de reguliere opleiding diëtiek heeft zij zich verdiept in onder
andere natuurvoeding en het effect op de gezondheid. Zij heeft haar
eigen praktijk, Balans, voeding en advies, in Winterswijk. Deze avond is in
samen-werking met de diëtisten van het SKB tot stand gekomen. Een boeiend
onderwerp waar u zeker nieuwe ontwikkelingen zult horen en veel kennis zult
opdoen. Uiteraard is er tijdens en na de uitleg uitgebreid gelegenheid voor het
stellen van vragen. Ook wordt er voor hapjes gezorgd om te proeven wat
natuurvoeding inhoudt. Op beide avonden zal hetzelfde besproken worden. U
kunt dus kiezen welke avond u het beste uitkomt.
Tot ziens op 19 november!
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INFORMATIE TEGEMOETKOMING KOOPKRACHT
donderdag, 30 oktober 2014

Ouderen met een laag inkomen en ouderen met een AIO-uitkering hebben mogelijk recht op extra geld van de gemeente. Dit is een tegemoetkoming in
koopkracht. De Unie KBO wijst haar leden op de informatie van de Rijksoverheid hierover.
Wilt u weten of u recht heeft op extra
geld? Ga dan naar de website www.laaginkomen.nl en doe de test. Zo ziet u
gelijk of u recht heeft op extra geld. En waar u dit kunt aanvragen.
Voor wie is de koopkrachttegemoetkoming?
Mensen met een uitkering, maar ook werkenden en zelfstandigen met een
laag inkomen kunnen de koopkrachttegemoetkoming aanvragen. Om te bepalen of iemand recht heeft op het extra geld wordt gekeken naar het inkomen in de maand september 2014. Het hangt van iemands persoonlijke situatie af waar de inkomensgrens precies ligt. Die grens varieert van € 245,- tot
€ 1500,-.
Ouderen met AIO-uitkering
Ouderen met een 'aanvullende inkomensvoorziening ouderen' (AIO-uitkering)
hebben ook recht op de koopkrachttegemoetkoming. Zij krijgen het extra geld
automatisch via de Sociale verzekeringsbank.
Hoeveel is de koopkrachttegemoetkoming?
Het extra geld is 100 euro voor een (echt)paar en 70 euro voor een alleenstaande. Kijk voor meer informatie op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/koopkracht-2015
Wat doet de Unie KBO om de koopkracht van ouderen te verbeteren?
Kijk in onze webdivisie: http://www.uniekbo.nl/kbogeld/nieuws.html
BRON: Unie KBO
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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

15

Ondersteuning:
Ledenadministratie:

Redactie KBO Mededelingen:

Mw. J. Krabben-Wolterink
Mail: kboleden@gmail.com
tel. 397073 (secretariaat KBO)
Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt, voor
informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.
Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen ontvangen, neem dan contact op met de heer Henk Olijslager, tel.
376767.
Uiterlijk op donderdag 20 november inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen van dec/jan. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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