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AGENDA
Wat is er zoal te doen in en bij ‘De Treffer’?
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.( In de even weken)
17
19
22
06
21
28

dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.

11 feb.
18 feb.

Bloemschikken 13.30 uur – 15.30 uur
Biljarten:19.00 uur Grote Finale KBO Kampioenschappen.
Kerstviering bij ’t Zwaantje; 16.00 uur
Nieuwjaarsreceptie : 09.30 – 11.45 uur
Kruisjassen
Themamiddag verzorgd door groep Belastingadviseurs en GUV
over Uitvaart.
Bloemschikken + 11 maart en 1 april.
Dankjewelmiddag voor vrijwilligers (uitnodiging volgt t.z.t.)
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VAN DE REDACTIE
Onze redactrice Ans is momenteel herstellende van een heupoperatie. Reden
voor haar om even wat gas terug te nemen. Vandaar dat u haar vaste rubriekjes deze keer moet missen. Wij wensen haar uiteraard het allerbeste en
hopen op een spoedig herstel. Maar deze wensen gelden niet alleen Ans. Ook
onze leden die momenteel even of langer in de lappenmand moeten bivakkeren wensen we alle goeds. Hopelijk zijn jullie allen met de kerstdagen weer
op de been om te genieten van de fijne dagen die het einde van het jaar voor
ons in petto heeft. En heeft u het geluk, of misschien ervaart u het als pech in
deze drukke maand, om te verjaren een dezer weken… Geniet van uw verjaardag. Het is en blijft toch een bijzondere dag elk jaar weer. Stiekem blijven
we toch allemaal het kind dat diep in zijn/haar hart blij is met die ene toch iets
andere dag dan de andere 364 die het jaar telt. Van alle KBO leden krijgt u bij
dezen de felicitaties. En dat zijn er ruim 1550! Wees blij dat ze niet allemaal
even langskomen!
Stien Pothof

VAN DE BESTUURSTAFEL
beste leden
De goedheiligman is al weer terug naar Spanje. Zijn pietermannen zullen wel
het land hebben gehad na al die discussies over hun uiterlijk en optreden. Heel
de christelijke wereld maakt zich nu op voor het komende kerstfeest. Tientallen landen met evenzoveel tradities en belevingen. Maar centraal staat toch
de herdenking van de geboorte van het Christuskind.
Onze gemeenteijke ambtenaren die de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in woord en daad gestalte moeten gaan geven, draaien top-uren. Als
inwoners van Oost Gelre mogen we ons, denk ik, in de handjes knijpen; men
lijkt e.e.a. behoorlijk onder controle te hebben. We gaan het zien. Eerst afwachten dan pas oordelen! Wij als KBO bestuur richten ons ondermeer op de
komende kerstdagen, de jaarwisseling en ons aanbod
van activiteiten. Op maandag 22 december hopen we
weer veel dames en heren te ontmoeten in de gezellige
zaal van ’t Zwaantje. Op dinsdag 6 januari heffen we
graag met u allen het glas op ons aller welzijn in 2015
tijdens de nieuwjaarsreceptie. De werkgroep Welzijn
organiseert op 28 januari een interessante middag over
de laatste belastingweetjes en i.s.m. met GUV is er info
over het allerlaatste afscheid. En zo staan er nog meer
interessante zaken op de rol. We blijven in beweging
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voor onze eigen leden. Maar ook KBO-leden uit de omliggende plaatsen zijn
van harte welkom om deel te nemen aan een van onze cursussen en/of
themamiddagen. In deze laatste editie van KBO Mededelingen 2014 wil ik u
allen mede namens mijn collegabestuursleden, een heel fijn, warm en genoeglijk kerstfeest wensen. En voor 2015 wens ik u en allen die u lief zijn een
voorspoedig maar bovenal gezond nieuw jaar toe. Moge de vrede en het licht
van het Kerstkind voor ons allen een baken zijn in het nieuwe jaar.
Bridgeliefhebbers opgelet
Men zoekt twee bridgeliefhebbers die op donderdagmiddag van 13.45 tot ong.
17.00 uur zin en tijd hebben om mee te spelen in ruimte 1a van ‘De Treffer’.
Het is er altijd warm. gezellig en voor koffie/thee wordt gezorgd. U bent u vast
de persoon waarop men wacht! Bel naar Marja Koenders 374511 of naar de
begeleider Jos te Brake 373968. De groep is blij met uw komst.
Boerenkooltocht… dat smaakt naar meer
Stralend weer, goedgehumeurde reislustigen. Evy en Marietje met de checklijst, een prachtige bus met een vrolijke chauffeur! Wie op de elfde van de elfde om 09.00 uur in de buurt van De
Treffer was trof dit allemaal aan. Ingrediënten voor een gezellige dag uit. En
dat werd het. Klokslag half tien zat iedereen in de bus. Na een kort “uitzwaaiwoordje” van voorzitter Stien kon een
bus vol met 70 vrolijke KBO-ers vertrekken voor de eerste boerenkooltocht in
de historie van de vereniging. En of het
bij deze ene tocht blijft? Gezien het
aantal mensen dat teleurgesteld moest
worden omdat de bus volgeboekt was denken we dat er ook voor 2015 weer
zo’n rit in de pen zit. De tocht door de Gelderse en Twentse dreven was schitterend omdat veel bomen nog getooid waren met prachtig gekleurd herfstblad.
Het zonnetje maakte al dat moois tot iets uitbundigs. En het prachtige commentaar en uitleg over de omgeving door de chauffeur, maakten de tocht nog
interessanter!
In Almen was de eerste stop en daar smaakte de koffie met kakelvers gebak
erbij heerlijk. Dat men in het Twentse land ook wel raad weet met speklapjes,
worst en boerenkool moge duidelijk zijn na het positieve commentaar dat de
Lichtenvoordenaren na het diner lieten horen. Tijdens de thuisreis deed regengod Pluvius nog even van zich spreken. Hij heeft er het volste recht toe; per
slot van rekening is het herfst. Netjes op tijd stopte de bus weer in de Raadhuisstraat om de enthousiaste en tevreden boerenkoolgangers uit te laten
stappen. “Dit smaakt naar meer!” U kunt zich nog opgeven voor…
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Ouderen aan de knoppen
Start op 5 jan. 2015. Docent Henk Klein Tank (U kent hem nog wel vanuit het
artikel in de Nestor) leert u thuis te 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. Aanvang maandag 5 januari 2015.
Foto’s kijken
Op onze website www.kbolichtenvoorde.nl staan diverse weetjes maar ook de
foto’s die steeds gemaakt worden bij tal van activiteiten. Gaat u er eens kijken
om te genieten van alles wat uw vereniging te bieden heeft. U treft recente
foto’s aan maar ook uit het verleden. Als u dan toch op het wereldwijde web
bezig bent, kijk dan ook even op de site van de unie KBO. Daar vindt u een
verslag van het bezoek van de burgemeester aan onze vereniging dd. 16 okt.
Kerstviering 22 dec.16.00 uur in ’t Zwaantje. Nog snel aanmelden?
Hebt u zich nog niet aangemeld (zie vorige KBO Mededelingen met opgaveformulier) en U wilt wel graag aan de viering deelnemen…
Meld u zich dan nog z.s.m aan (uiterlijk t/m zo. 14 dec) via een brief met
daarop vermeld: Naam, adres, tel.nummer, bank/gironummer en het aantal
personen dat u opgeeft. Deponeren in brievenbus KBO: Raadhuisstraat 18a.
Nieuwjaarreceptie op 6 januari in De Treffer
Het bestuur en werkgroep Welzijn nodigen alle leden uit voor een gezellige
Nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 6 jan. van 09.30 tot 11.45 uur. We
hopen heel veel leden te begroeten om elkaar de beste wensen over te
brengen. Dat doen we uiteraard met koffie/thee, kniepertjes, borrel en meer.
Ni’j-joarsvisite bi’j de noabers in Zuw’nt
Onze buurvereniging KBO Zieuwent nodigt alle KBO leden uit voor een nieuwjaarsvisite op dinsdagavond 6 januari in het Parochiehuis. Entree €7,00 (incl.
koffie, 2 consumpties en hapjes) én een grandioos optreden van The neighboursisters uit Gorssel. Aanvang 19.00 uur.
Filmmiddag op vrijdag 30 jan. Filmhuis De Treffer
Manon des Sources; deel 2 van ‘L’eau des collines’. Een waar epos over het
leven in een klein dorpje in de Provence. Dit deel 2 is ‘n op zichzelf staande
film van een tweeluik. We gaan naar
Frankrijk. Naar het romantische platte
land van de Provence. Manon de dochter
van Jean neemt wraak! 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.
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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 de
eerste film volgden we het leven van Jean Cadoret (Gerard Depardieu) die van
zijn moeder Florette een boerderij in de Provence heeft geërfd. Zijn pogingen
om daar een nieuw leven op te starten worden gedwarsboomd. In deel 2
speelt dochter Manon een zeer grote rol in de uiteindelijke ontknoping. U komt
toch ook (weer)? Voor de prijs van €2,00 hoeft niemand het te laten. Daar zit
de koffie bij in nota bene!
Veranderingen in de zorg…
Onduidelijkheden? Bel naar het Wmo kantoor. Per 1 januari 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 meerdere 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.
Rijbewijskeuring 75+
Tegen een zeer gunstig tarief wordt een keer per maand op een zaterdag in
Varsseveld gelegenheid geboden aan 75-plussers om zich te laten keuren i.v.m
verlenging van het rijbewijs.
Deze keuring vindt plaats in
Den Es, Oranjestraat 30 te
Varsseveld. De kosten hiervoor bedragen € 27,50. Hiervan gaat €25,00 naar een
goed doel, een medisch project in Ghana. Belangstellenden kunnen zich al een half jaar voor het verloop van het rijbewijs opgeven.
U wordt dan op tijd ingepland.
Behalve in aug. is er elke maand een keuring. Opgeven, het liefst schriftelijk
of per e-mail kan bij: Mevr. R. van der Meulen, Merelstraat 10, 7051 XM te
Varsseveld, of via rietenherman@live.nl. Dit o.v.v. naam, geboortedatum,
adres en telefoonnummer en de datum waarop het rijbewijs verlopen is. Voor
nadere informatie NIET bellen naar DEN ES maar naar 0315-242939 bgg:
0315-298624.
REGIO kaarten in Lievelde… noteren!
Voor 2015 liggen de data om te gaan kaarten in Lievelde al weer vast. Zij zijn
gepland op vrijdag 27 maart en vrijdag 23 okt. 2015 in het Bernard Vos Clubhuus te Lievelde, Bergstraat.
Stien Pothof-Oolthuis, namens het bestuur

5

COMPUTERNIEUWS
Ondersteuning iPad en andere tablets
iPad en andere tablets hebben hun weg naar de senioren gevonden. Best wel
logisch, want ze zijn goedkoper dan laptops en kunnen bijna hetzelfde. De 4
belangrijkste toepassingen op de tablet zijn:
e-mailen - internetten - spelletjes spelen - foto’s maken. Als u in het bezit bent
van een tablet en wat ondersteuning nodig hebt, kunt bij de KBO terecht.
Tablet-instuif: iedere donderdagmorgen van 10.00 - 12.00 uur, te beginnen op
15 januari 2015. Uw bijdrage: €2,00 per keer.
ATTENTIE: iPad/tablet-CURSUS in De Treffer
Start: woe. 14 januari (6 lessen à 1 uur)
Docent: Dhr. Ruud Harmsen
Cursisten beschikken zelf over een iPad of andere
tablet.
Cursus 1, 09.00-10.00 uur, voor mensen die nog
geen kennis van de materie hebben. (10 cursisten)
Cursus 2, 10.30-11.30 uur: Voor mensen die al over
enige kennis/bedrevenheid beschikken. (10 cursisten)
Kosten: € 30,00
Aanmelden: van vrijdag 12 t/m zaterdag
20 december.
Bij gebleken grote belangstelling volgt een tweede cursus.
Aanmeldformulier inleveren in de brievenbus v/d KBO, Raadhuisstraat 18a
Naam: _________________________________________________________
Adres:_________________________________________Tel:_____________
Bank/gironummer: _______________________________________________
Merk en versie iPad/tablet: ________________________________________
Ik ben A: geheel onervaren: ________
B: enigszins ervaren met gebruik:____
S.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is.
Voor beide cursussen geldt: cursisten worden ingedeeld n.a.v kennis en
soort tablet. U ontvangt bericht.
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HULP GEZOCHT
computermaatje
Op de woensdagmiddag, tijdens de computerinstuif (14.00 - 16.00 uur) lopen Ineke en Jan
zich de benen uit het lijf om alle computerproblemen van onze KBO-leden op te lossen.
Wat zou het fijn zijn als een vrijwilliger, deskundig en gemotiveerd, ons daarbij kwam helpen. Bekijk onderstaand lijstje om te zien welk
soort problemen we daar zoal tegen komen.
Kunt u:
-

een email adres aanmaken bij gmail (of Hotmail)?
windows live mail installeren?
email op iPad of tablet installeren
mail versturen vanaf Ipad (Tablet)
aangeven wat de voor- en nadelen zijn van gmail
programma koppelen aan bestand?
Open Office of Libre Office installeren?
harde schijf bijplaatsen (niet laptop)?
windows installeren?
computer opschonen?
malware verwijderen?
wachtwoord van de mail wijzigen?
antivirus installeren/activeren?
foto’s van camera op sticky zetten?
ordening aanbrengen, op de harde schijf, in de opgeslagen
documenten/bestanden?
omgaan met delen van bestanden binnen een netwerk?
windows 8 opstarten zonder wachtwoord?
windows 8 de ‘look’ van 7 geven ?
met veel geduld omgaan met ondeskundige senioren?

Als u het merendeel van bovenstaande vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden èn
u zou het eens een tijdje willen proberen, neem dan contact op met Ineke
Janssen-Bykerk, 373592 of 0653571451.
Jan van Zanten
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THEMAMIDDAG DOOR DE BELASTINGGROEP
op 28 januari
Op 28 januari 2015 hoopt de belastinggroep, zoals dikwijls
de afgelopen jaren, weer een themamiddag in de Treffer
te organiseren voor belangstellenden. Als eerste zal Marika
van Beek-Clement U bijpraten over belangrijke weetjes
voor het invullen van Uw belastingaangifte 2014, mocht U
dit zelf doen. De vraag, die zich alle jaren voordoet, is:
Wat moet ik opgeven, wat kan ik nog aftrekken, op welke
wijze zend ik mijn belastingaangifte in en wat kan de belastinggroep van onze KBO Lichtenvoorde voor mij betekenen. Aansluitend zal Henk van Beek U informeren over
te verwachten wijzigingen in 2015. Daarna zal notaris Bas
Schipper U bijpraten over het erf- en schenkingsrecht,
(o.a. belastingvrijstellingen en percentages), het testament, het levenstestament (het thema van vorig jaar) en het wel of niet aanvaarden van een erfenis. Ook het schenken aan kinderen, kleinkinderen, verwanten of instellingen
zal worden behandeld. Natuurlijk zal het actuele thema over bijdragen bij opname in een verzorgings- of verplegingshuis en welke maatregelen er nu al
zijn te treffen, ter sprake komen.
Na de pauze volgt een wel heel serieus onderwerp. Vanaf de geboorte is maar
een ding zeker… men zal ook weer sterven. Wanneer en hoe weten we niet,
maar het heeft ook geen zin om dit onderwerp niet te bespreken. Na het
overlijden van een partner of een ander gezinslid komen er vele vragen op U
af. Vele beslissingen moeten na overlijden in heel korte tijd genomen worden.
Thuis opbaren of elders, begrafenis of crematie, kerk of geen kerk, waarvandaan de uitvaart? Niet te vergeten de adressen, waar haal ik die vandaan.
Hoeveel kaarten moeten er gedrukt worden? Een advertentie? In welke krant?
Welke muziek tijdens de uitvaart? Hoeveel volgwagens? En niet te vergeten de
kosten. Wat kost dit alles en kan ik mij dat permitteren? Is de overledene verzekerd? En voor hoeveel en waar vind ik de polissen? Wij komen dikwijls tot de
ontdekking dat tussen, meestal huisgenoten, nog nooit over dit onderwerp is
gesproken. Toch komt het ééns op ons af en daarom willen wij proberen om
daar wat inzicht in te krijgen. Na de pauze op 28 januari zal Xandra Wolterink,
uitvaartbegeleidster van GUV uitvaartcentra ons komen voorlichten over dit
onderwerp. Xandra Wolterink zal ons uitleg geven, ons adviseren en ook een
kijkje gunnen in de kosten. Wij verwachten U gaarne op woensdagmiddag 28
januari a.s. om 13.30 uur in de Treffer. Hebt U vervoerproblemen… misschien
kunnen we iets voor U regelen.
Henk van Beek, coördinator belastinggroep
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MAG IK ME EVEN AAN U VOORSTELLEN
Mijn naam is Hans Halink, sinds maart 2014 ben ik
de nieuwe penningmeester van de KBO te Lichtenvoorde. Ik ben op 19 juli 1950 geboren in Groenlo,
als tweede zoon van Gerhard Halink en Stien Huitinck. In 1952 zijn mijn ouders verhuisd naar Lichtenvoorde, naar de Herman Harmsenstraat 10. Mijn
ouders hebben in totaal acht zoons en twee dochters gekregen. Na de lagere school heb ik de ULO
bezocht aan de Pastoor Sandersstraat. Het gebouw
is inmiddels afgebroken. Na de ULO, in 1968, ben
ik direct aan het werk gegaan. In die tijd was er
werk genoeg en ik had al een baantje bij de Algemene Bank Nederland N.V. te Groenlo, voordat ik
was geslaagd voor mijn ULO diploma. Na twee jaar in Groenlo te hebben
gewerkt was het tijd voor mijn dienstplicht. Ik dacht bij mijzelf, als ik goedgekeurd wordt voor de militaire dienst dan wil ik ook wat van de wereld zien.
Dit is ook gelukt, na drie maanden opleiding in Nederland, is ons peloton met
het schip, de Oranje Nassau, vertrokken richting Suriname. De reistijd was drie
weken en wij hebben veel eilanden aangedaan, waaronder, Aruba, Jamaica,
Curacao. Net voor Kerstmis 1970 kwamen wij in Suriname aan. In totaal ben ik
één jaar in Suriname geweest. Wat is dat toch een mooi land. Veel gezien,
veel meegemaakt daar. Mooie tijd gehad.
Weer terug in Nederland kon ik weer bij De Bank aan het werk. Ik heb verschillende fusies meegemaakt en in totaal ruim veertig jaar, bij verschillende
financiële instellingen en op verschillende locaties gewerkt.
In 1973 ben ik getrouwd met Renate, wij hebben samen drie kinderen gekregen. Twee zoons en een dochter. Inmiddels hebben wij al vijf kleinkinderen. In
leeftijd variërend van 12 jaar tot 2 jaar.
Mijn hobby’s zijn o.a. kaarten, momenteel zit ik op bridgeles bij de KBO, lezen
en fietsen. Vorig jaar september heeft onze huidige voorzitter, Stien Pothof,
mij gevraagd om het penningmeesterschap van Ed Jacobs over te nemen. Na
ampele overwegingen en nadat ik een keer voor een bestuursvergadering van
de KBO was uitgenodigd, heb ik toegestemd. Het is leuk werk en het is ook
zeer prettig samen te werken met de overige bestuursleden en de vele vrijwilligers. Als mijn gezondheid mij niet in de steek laat, dan hoop ik deze
functie nog jaren te kunnen uitoefenen.
Ten slot mag ik u allen bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij.
Hans Halink
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OP VERHAAL KOMEN
adventskrans
Een constante factor in het leven van een bloemschikster is een krans. Gemaakt van verse bloemen, hortensia of droge materialen, een krans is altijd
mooi en niet moeilijk. Ieder jaar maak ik ook een adventskrans. Dit jaar heb ik
al vroeg mijn plan klaar; het wordt een alternatieve krans, niet in groen en
rood, maar in grijs met paars. De lang houdbare grijze plant die in de herfst
overal te koop is, is mijn inspiratiebron. Ik koop twee grote exemplaren, want
ik wil ook nog een deurkrans maken. Die hangt inmiddels aan de voordeur. Ik
heb er iets meer dan èèn plant voor moeten gebruiken, dus ik haal er een
kleintje bij. Op zolder sta ik bij het zoeken naar
een geschikte schaal, oog in oog met een alternatieveling: een vierkante. Die gaat mee naar
beneden!
Helaas, hoe ik ook zoek, nergens paarse kaarsen
te koop. Nu heb ik nog pas in eeen loterij drie
mooie rode kaarsen geloot. Ik koop er eentje bij
en stap over op grijs met rood. Dan kan ik ook
eens iets doen met de rode sierappeltjes uit
eigen tuin en hoef ik niet op zoek naar de
paarse bessen die ik in mijn hoofd had. Ik plan het maken van de krans in de
laatste week voor de advent, hij moet tenslotte vier weken staan. Er mag dan
niets tussen komen. Natuurlijk komt er toch iets tussen, maar ik weet een
gaatje te vinden. Helaas heb ik van de grijze plant nog niet eens genoeg voor
de helft. Natuurlijk, in de deurkrans heb ik ook lavendel gebruikt. Een
donkerrood verkleurde hortensia is de oplossing voor het vullen van de gaten.
Voor de andere helft neem ik dan ook maar lavendel met de rode appeltjes er
in voor het opfleuren. De grijze achterkanten van een paar blaadjes van de
olijfwilg vormen een strakke afscheiding.
Als de appeltjes er ingestoken zijn doe ik een paar passen achteruit om het
resultaat te overzien. Mwahh. De appeltjes gaan er uit en worden ook vervangen door hortensia. Wel iets minder donkerrood dan die in de andere helft.
Het kan mijn goedkeuring wegdragen. Dat moet het dan maar worden. Op
zere voeten neem ik mijn creatie van uit de garage mee naar de woonkamer
en steek de eerste kaars meteen aan.
Goeie krans, maar, als ik bij die rode kaarsen nu eens mooi dennengroen had
gebruikt??? Ik wens ieder die dit herkent veel succes met de kerstversiering
en een fijn kerstfeest. En alle anderen ook!
Truus Engelbarts
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VAN DE FIETSCOMMISSIE
Eind oktober is er een eind gekomen aan het fietsseizoen van 2014. Het was
een succesvol seizoen met meer deelnemers dan de jaren ervoor. Bij de 25 km
tochten deden dit jaar gemiddeld 20 personen mee. We hebben 4 keer niet
kunnen fietsen omdat het slecht weer was. Bij de 50km tochten deden dit jaar
gemiddeld ook 20 personen mee, terwijl we 2 keer niet zijn vertrokken wegens slecht weer. Vooral bij de 50 km tochten hebben we dit jaar meer deelnemers mogen begroeten en daar zijn we heel blij mee. We hebben met elkaar
deze zomer weer enkele honderden kilometers afgelegd en daar zijn we trots
op, nietwaar? Gelukkig zijn er ook dit jaar geen ernstige ongelukken gebeurd.
Af en toe een kleine valpartij, maar daar bleef het gelukkig bij. We bedanken
alle deelnemers voor hun gezelligheid en hopen u allemaal gezond en fit weer
terug te zien in april 2015. Intussen kunt u in De Treffer van alles doen om uw
conditie enigszins op peil te houden. Bijvoorbeeld: koersballen, jeu de boules,
biljarten en yoga, maar u kunt ook gaan zwemmen in ons Lichtenvoordse
zwembad bij “meer bewegen voor ouderen”, op dinsdag- woensdag- of donderdagmorgen, ook niet verkeerd! Zo, nu heb ik wel weer genoeg reclame
gemaakt. De fietscommissie wenst u alvast prettige feestdagen en een gezonde winterstop. Wij staan weer voor u klaar in april 2015.
Henk Wijers, namens de fietscommissie
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UITSLAGEN KRUISJASMIDDAG
5 november 2014
Een bijzonder goed geslaagde kruisjasmiddag waarin de 24 koppels op een
hoog niveau de strijd met elkaar aangingen. Ditmaal in een goed tempo zodat
we de bel voor de maximale speeltijd niet nodig hadden. De winnaars:
een gedeelde…
1ste plaats na loting:
2de plaats na loting:
3de plaats:
4de plaats:
5de plaats;

te Bogt - Stottelder,
Wopereis - Rensing,
Bokkers - Hummelink,
Wolterink - te Brake,
Raben - Reuling,

Het koppel Duyn - Boschker was ditmaal met
goed voor de poedelprijs.

4030
4030
4000
3800
3670

punten
punten
punten
punten
punten

2920 punten

UITSLAG ENQUÊTE KRUISJASSEN 2015
het gaat door
Er is voldoende deelname om 3 keer per jaar te gaan kruisjassen. Minimaal
hadden we 20 koppels nodig om het door te laten gaan. Er hebben zich 24
koppels aangemeld, een prima gegeven waar wij als organisatie blij mee zijn
en voor ons een bevestiging is dat het kruisjassen leeft. 26 koppels is het
maximale aantal i.v.m. beschikbare ruimte en benodigde tijdsduur. We hebben
dus nog plek voor maximaal 2 koppels. Voor informatie zie bijgevoegd telefoonnummer.
De koppels die zich voor 5 nov. hebben opgegeven -dat waren er 24- verwachten wij op woensdag 21 januari 2015 om 14.00 uur in de Treffer
voor de eerste kruisjasmiddag.
Het inleggeld bedraagt € 2.50 p.p. Annie zal weer voor mooie prijzen zorgen.
Mocht u met een invaller kaarten (zie afspraak boekje okt.) dan kunt u dat
tussen 12 en 16 januari aan mij doorgeven zodat ik dan tijdig mijn indeling en
schema kan aanpassen.
U kunt bellen naar Theo Huinink, tel: 373972. b.g.g. 0617497189.
Geen voicemail. Wij rekenen op uw komst op 21 januari 2015 in de Treffer.
Alvast fijne feestdagen gewenst,
Theo Huinink en Annie Eskes
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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
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 zaterdag 3 januari inleveren van ondertekende kopij
voor de KBO Mededelingen van jan/febr 2015. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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