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AGENDA
Inloop elke dinsdag en donderdag van 09.30 – 11.30 uur.
Jeu de boulesbaan dagelijks te gebruiken.
Inloop elke dinsdag en donderdag van 09.30 – 11.30 uur.
Jeu de boulesbaan:
RABO zittingen 09.00- 11.00 uur : 02 sept, 30 sept. 14 okt. enz.,
in de even weken.
Tijdens de kermis (16 sept.) zal er GEEN ZITTING zijn.
Fietsen v.a. De Treffer op dinsdag: mei t/m sept: van 09.30-12.00 uur 25 km.
In okt. vanaf 14.00 uur.
Op zondag: mei t/m okt. 1e en 3e v.d maand, 10.00 uur. 50 km.
08 sept. Modeshow Harreveld: in ’t Kempken.
26 sept. KBO Filmmiddag: 14.00 uur
08 okt. Bloemschikken en op 12 nov + 17 dec. 13.30 - 15.30 uur
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VAN DE REDACTIE
einde vakantie
Als u deze Mededelingen ontvangt, zit de zomer er al weer bijna op. Ik hoop
dat u allemaal heeft genoten van de vakantie. Sommigen gaan naar verre landen. Anderen zoeken het dichter bij huis. Je hoeft niet ver te
gaan om te genieten. Zo sta ik
al weer 6 weken op mijn eigen
kleine minicamping in Winterswijk-Huppel. En ik geniet
met volle teugen. Een eindje
fietsen, slenteren door Winterswijk of Vreden, een kopje
koffie op een terras, lezen,
borduren, kaartjes maken, vrienden ontvangen, computeren en wandelen met
de hond. U ziet het, ik verveel me geen moment. Maar langzamerhand beginnen
de normale dagelijkse dingen weer. De redactie begint weer vol enthousiasme
aan een nieuw seizoen. Ook uw inbreng is welkom. Mocht u een leuk artikel
hebben of een mededeling dan kunt u dat sturen naar vonhof.ans@gmail.com.
Ik zorg dan dat het verder komt. Ook namens Marietje Welman (zij maakt er
altijd een geweldig boekje van) wil ik u allen voor het komende seizoen veel
leesplezier toewensen.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
saamhorigheid
In onze samenleving kan er sprake zijn van een grote of een kleine saamhorigheid. Een grote saamhorigheid was er tijdens de weken toen Nederland
rouwde om de ramp met het neergeschoten vliegtuig waarbij zoveel mensen
om het leven kwamen. Iedereen leefde mee. Een kleine saamhorigheid heb ik
eergisteren ervaren op onze camping. Na een zonnige dag pakten zich donkere wolken samen boven de camping. Even later brak er een verschrikkelijk nood
weer los. Er vloog van alles door de lucht. Het donderde, bliksemde, regende
en waaide vreselijk. Na afloop kwam iedereen uit de caravan. De schade was
aanzienlijk. Verschillende tenten en luifels waren zo maar weggewaaid. De
tentstokken en haringen waren overal te vinden. Ik ben er gelukkig goed van
af gekomen. Ook in het klein leefden de mensen met elkaar mee. Men hielp
elkaar. En iedereen was blij dat er zich geen persoonlijke ongelukken hadden
voorgedaan. Saamhorigheid in het klein dus. Ook bij ziek zijn hoort saamho-
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righeid. Want wat is het niet fijn dat er mensen zijn die zich bekommeren om
onze zieke medemens. Het feit dat je er niet alleen voor staat, is zo belangrijk.
Mensen die om je geven en met je meeleven zijn een grote steun. Daarom wil
ik iedereen oproepen om ook saamhorigheid te tonen bij ziekte. Een lieve groet,
een briefje, belangstelling tonen, persoonlijk op visite gaan. Het is zo belangrijk
voor een zieke. Ik wil vanaf deze plaats dan ook alle zieke mensen veel goeds
toewensen.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
dahlia’s
Als je in de zomertijd jarig bent,
kun je je verjaardag, bij mooi weer,
lekker buiten vieren. Verschillende
jarigen gaan barbecueën. Anderen
gaan een dagje uit met hun kinderen en kleinkinderen. Als u een
dezer weken jarig bent, is de kans
groot dat u een bosje dahlia’s
krijgt. Half Lichtenvoorde is al weer
behept met het corsovirus. Over
een paar weken kunnen we zien
wat de corsobouwers er weer van gemaakt hebben. En dat zal zonder twijfel
geweldig zijn. Ook hoop ik dat u een geweldige verjaardag heeft met al uw
familie, vrienden en kennissen. Cadeaus zijn niet altijd nodig. Het feit dat
mensen je komen bezoeken, is heel belangrijk. Wij wensen alle mensen die de
komende weken jarig zijn heel veel plezier.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
zomer 2014
Als ik dit schrijf is het de maandag na de Zwarte Cross. Weer zijn de records
van het festival verbroken. Weer meer mensen, jong en oud die genoten hebben van bijna 4 dagen vol muziek, cabaret, theater, en campingplezier. Maar
het gebulder van dit spektakel kon niet het grote verdriet om de omgekomenen van de MH 17, dat toch in ieders hart nadrukkelijk aanwezig was/is,
overstemmen. Goed dat er op het festival ondanks het heftige karakter van dit
evenement ook ruimte was voor herdenking in stilte. Goed vertoeven was het
in de sereniteit van de dienst die de gezamenlijke kerken in onze Bonifatius
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georganiseerd hadden. Mooie woorden van Els Grevers, burgemeester Bronsvoort, dominee Hinkamp en pastor Pikkemaat werden vergezeld door honderden lichtjes, aangestoken door de indrukwekkend talrijke bezoekers. De zomer
van 2014… Prachtig weer, op tijd een bui(tje), niemand hoeft wat dat betreft
te klagen en we zijn er, wat overlast betreft, in Lichtenvoorde genadig afgekomen. Maar de ramp, die zal in ons geheugen blijven hangen. Waarschijnlijk
heeft dit de impact te vergelijken met de watersnoodramp in 1953, de dood
van J.F Kennedy, de aanval
op de Twin Towers. Doch de
zomerperiode van 2014
blijkt een paar weken later
een periode waarin grote
spanningen in de wereld tot
in ieders vezels te voelen
zijn. De internationale betrekkingen zijn tot een dieptepunt gedaald, bijna tot
koude oorlogniveau. Spanningen in het Midden Oosten, in Oekraine, in Irak. Dientengevolge spanningen
in diverse Europese steden bij betogingen tussen voor- en tegenhangers van
de organiserende groeperingen. Spanning op de economische markt. Nederlandse ondernemers lijden onder de westelijke boycot tegen Rusland en de
tegenmaatregelen die Poetin neemt. Kortom een zomer om snel te vergeten
zou je denken maar dat kun je niet als je nog een beetje gevoel in je hart hebt.
Op microniveau, in Lichtenvoorde en met name binnen de KBO-gelederen, was
het gelukkig allemaal pais en vree. De zomerstop werd ervaren als een positief
rustmoment voor allen die op vrijwillige basis dagelijks, wekelijks en
maandelijks in de weer zijn voor het goede doel. De Busreis naar Thuringen is
fantastisch verlopen. Het was de 20e KBO reis. En vermeld mag worden dat Evy
Veuger al voor de 17e keer als goedlachse, goed luisterende en zeer evenwichtige reisleidster acte de présence heeft gegeven! Hulde hiervoor! Evy en
Marietje… jullie mogen nog tot in lengte van jaren zo doorgaan! Dit geldt ook
voor de fietscommissie. Zij hebben het grote karwei, dat de KBO fietsvierdaagse
toch echt is, weer met vlag en wimpel geklaard. Van vrienden hoorde ik niets
dan lof over de prachtige tochten en de gezellige sfeer die men wist te creëren.
Helaas kon ik zelf, vanwege vakantie niet mee touren. Maar in gedachten
hebben mijn ega en ik meegeleefd en waren we blij met de weerberichten voor
Nederland gedurende die week in augustus.
En nu is het nieuwe seizoen inmiddels alweer een paar weken oud. De eerste
liters koffie zijn al weer gezet en gedronken, de biljartballen rollen alweer dartel
over het groene laken, Jan en Ineke hebben de computers weer “schoon” en
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geüpdatet. Het bestuur was alweer bijeen, de commissies rondden de in het
voorjaar gemaakte plannen af om ze binnenkort uit te voeren.
Kortom we zijn weer volop ‘in de lucht’. Ik wens ons allen een heel fijn maar
vooral gezellig nieuw KBO-jaar toe.
Burg. Bronsvoort en weth. Hoenderboom in de Treffer
Op donderdag 16 oktober zal onze burgemeester Annette Bronsvoort samen
met wethouder Jos Hoenderboom een werkbezoek aan de KBO in De Treffer
brengen. Onze eerste inwoonster zal die dag in de loop van de ochtend een
rondgang langs diverse activiteiten maken. Daarna zal er een presentatie volgen waarin mevrouw Bronsvoort en de wethouder op de hoogte worden gebracht van het grote activiteitenaanbod van de vereniging, zal zij inzicht krijgen in de structuur van de afdeling en hoopt het bestuur haar wat toekomstplannen voor te leggen. Na een gezamenlijke lunch zal de officiële opening van
de jeu de boulesbanen direct na de middag plaats vinden. Spreekt voor zich dat
wij ook onze leden graag voor deze opening uitnodigen. In de volgende KBO
Mededelingen van begin oktober en in de ELNA leest u t.z.t meer hierover.
Gouden Bondsspeld voor mev. Joke te Plate
Tijdens de Ledenraad van de Unie KBO op 26 juni j.l. mocht mw Joke te Plate
vanwege haar enorme inzet voor de Unie de gouden Bondsspeld ontvangen.
Deze hoogste vorm van waardering ontving Joke onder meer vanwege haar
tomeloze inzet als bestuurder op alle niveaus binnen Unie:
Ze was al jong lid van de KBO.
Ze was jarenlang voorzitter van de afdeling Lichtenvoorde (2004 - 2011)
Ze was voorzitter van de regionale KBO (1997 - 2004)
Ze was lid van het bestuur van KBO Gelderland. Van daaruit was zij ook bestuurslid van SBOG.
Ze is sinds 2011 bestuurslid van de Unie KBO.
Terecht werd in de begeleidende toespraak op 26 juni gerefereerd aan Joke’s
grote aandeel en verdienste die zij had bij de Lichtenvoordse afdeling. Wij weten allemaal dat ons prachtige gebouw De Treffer mede door haar energie en
niet aflatende inzet na vele jaren van getouwtrek, tot stand gekomen is. Als
bestuurslid van de Unie was Joke secretaris van een geheel vernieuwd bestuur
dat in 2011 aantrad. Destijds kreeg dat bestuur van de Ledenraad de moeilijke
opdracht te werken aan een vernieuwde en versterkte KBO. De afgelopen jaren
zijn daarin, mede door Joke, grote stappen op dat pad gezet. Het bestuur kan
daarmee, onder leiding van de nieuwe voorzitter Wil van der Kruis, goed uit de
voeten. Een welgemeende felicitatie van alle KBO leden in Lichtenvoorde is hier
zeker op zijn plaats. We mogen trots zijn op onze voorzitter van weleer. Nu zij
statutair afgetreden is als bestuurslid van de Unie, kan mw te Plate gaan genieten van veel extra vrije tijd. Joke, neem het ervan!.
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RABO openingstijden aangepast
In de praktijk is gebleken dat de meeste bezoekers aan “onze Rabobank” in de
morgen al heel vroeg zijn. Om 09.30 uur stonden er altijd al klanten te wachten.
Reden om, na overleg, de bank ’s morgens om 09.00 uur open te laten zijn.
Hiermee worden de openingstijden enigszins aangepast: 09.00 - 11.00 uur. Let
op openingsdata. Zie agenda op pagina 1.
Theoretische rijexamen; weet je wetje!
Afgelopen jaar voor het eerst in ons aanbod. De animo hiervoor was nog wat
klein maar het enthousiasme van de deelnemers was daarentegen des te groter. Er zijn zelfs geluiden gehoord dat cursisten voor een tweede keer gaan
omdat het zo interessant, gezellig en vooral erg zinvol en leerzaam is. Dus hou
het in de gaten, 2 cursusavonden (23 sept. en 7 okt.) en je bent weer een
heer/dame in het verkeer!!!!!
Opening Jeu de boulesbanen
Op donderdag 16 oktober worden ze officieel in gebruik genomen. Maar in de
praktijk werd er al volop op gespeeld. Deskundige dames hebben ons in het
begin perfect van de toestand van de banen op de hoogte gehouden; er moest
tot 3x toe een andere toplaag aangebracht worden. Maar nu hopen we dat er
een vloertje om te zoenen eh…. te rollen ligt. In ruimte 3, in de rechter
schuifkast tegen de gangwand, liggen volop ballen. U mag ze gebruiken maar
graag weer retour! Mensen die op dinsdag en donderdag tijdens de inloop een
keer een balletje willen spelen kunnen de KBO-ballen ook gebruiken. De regels
hangen op de ramen naast de banen maar voor wie e.e.a thuis eens goed wil
bestuderen zijn de eenvoudige regels te vinden in de juni editie van dit blad.
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…..!
Bridgen voor gevorderden: Als u het spelletje al enigszins onder de knie
heeft maar nog net iets meer kneepjes van het vak wilt leren dan is de cursus
Bridgen voor gevorderden zeker iets voor U. Op donderdagmiddag wordt er in
een gezellig sfeertje naar hartenlust geëxperimenteerd en geoefend. Neemt u
contact op met Ineke Janssen (tel. 373592 tussen 18.00-18.45 uur)
Computerkunde voor beginners:
Bedoeld voor mensen die in een rustig tempo en ontspannen sfeer de geheim
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-en van de computer willen ontrafelen. En denk niet: Daar ben ik te oud voor,
dat zal reuze mee vallen. Ook voor deze cursus, die op donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur wordt gegeven, kunt u inlichtingen krijgen bij Ineke Janssen.
Tel. 3735923 tussen 18.00-18.45 uur.
UITGAANSTIP:
Het Gelders 50 Plus Event… vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september
in de SSP hallen op het DRU terrein te Ulft. Lekker op de fiets/e-bike er heen
en genieten van de diverse stands met allerlei info betreffende gezondheid,
natuur, reizen, ontspanning etc. De laatste datum hadden we er natuurlijk niet
bij hoeven zetten want dan staat u uiteraard in Lichtenvoorde langs de route
van ons bloemencorso te genieten. (Maakt u daar op vrijdag en zaterdag maar
reclame voor als u daar in Ulft bent!)
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.
Roze binnen de KBO, ja natuurlijk
Sexualiteit en met name homosexualiteit is door de eeuwen
heen altijd omringd geweest met
taboes. Binnen de KBO is dit nog
steeds een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Ervaringen van
homosexuele ouderen maken duidelijk dat het onderwerp nu aandacht vraagt. KBO staat voor integrale veiligheid van ouderen.
Uit verhalen blijkt regelmatig dat
LHBTers (Lesbiennes, Homosexuelen, Bisexuelen en Transgenders) zich niet altijd veilig voelen in hun omgeving. Daarom… een studiemiddag
waar het onderwerp ‘Roze ouderen’ centraal staat.
Waar: Zalencentrum De Valom in Huissen van 13.30 – 16.30 uur.
Wanneer: 7 oktober 2014.
Voor wie: Voor alle geïnteresseerde KBO leden.
Aanmelden: info@kbogelderland.nl of www.kbogelderland.nl/aanmelden.
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Toegang: Gratis, reiskosten voor eigen rekening.
Meer info: Zie prikbord De Treffer.

Namens het bestuur
Stien Pothof-Oolthuis

SUGGESTIES THEMAMIDDAGEN
Het nieuwe seizoen is begonnen en dus buigt de werkgroep zich weer over de
organisatie van enige themamiddagen. Een steeds terugkerende vraag daarbij
is: “Wat willen onze leden?”
Onderwerpen voor een themamiddag in De Treffer zijn b.v.
Op het gebied van ontspanning: (klassieke) muziek
*
gezondheid: fit blijven, adviezen over gezonde voeding
*
veiligheid: hoe voorkomen we inbraak
*
wonen: aanpassingen aan de woning om langer zelfstandig te blijven
Hebt u suggesties over deze of over heel andere onderwerpen?
Wij horen het graag van u. Laat het ons weten! per e-mail of telefonisch.
jokebruning@hotmail.com tel. 373485.
U kunt ook rechtstreeks bellen of mailen naar de KBO.
Joke Bruning
Welzijn/Ledenservice

FILMMIDDAG 26 SEPT. 2014 14.00 UUR
Haar naam was Sarah
Deze indrukwekkende film mag u niet
missen! Het is de ontroerende verfilming van de bestseller van Tatiana
de Rosnay over het grote drama dat
zich in de nacht van 16 juli 1942 in
Parijs heeft voltrokken. Toen werden
duizenden Joden in het Velodrome
bijeen gedreven voor deportatie. Niemand heeft gezien dat het kleine meisje Sarah haar broertje Michel, net voordat
de politie het appartement binnendringt om Sarah en haar ouders mee te nemen, in een kast heeft opgesloten om hem te beschermen. Miljoenen bioscoopbezoekers hebben, all over the world, dit indrukwekkend ontroerende document bekeken. Binnenkort bij ons in De Treffer. Geniet ervan!
Stien Pothof
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DAG LIEVE ALLEMAAL
gymmen
We zouden graag een aantal dames erbij willen hebben op de maandagmiddag. Van 14.00 tot 15.00 uur is er gym voor de minder mobiele oudere. Dus er
wordt veel zittend op een stoel gegymd! En van 15.00 tot 16.00 uur is er gym
voor de meer mobiele ouderen onder ons. Denk nu niet: “Ik heb dat niet nodig“.
Onder de bezielende leiding van Gerrie Bleumink worden de stramme spieren
weer losgemaakt. Ook vaak samen met een begeleidend muziekje. Nadien een
lekker kopje koffie en je gaat herboren weer naar huis!! Kom eens een keer
kijken en doe een proefles mee!
Annie Domhof
Tel.351782

50 KILOMETER FIETSTOCHT VAN DE KBO
op de pedalen
20 Juli. We gaan voor
de eerste keer mee
met de 50 kilometer
tocht. Het zonnetje
schijnt volop en onze
fiets heeft net een
grote beurt achter de
rug. Wie doet je wat?
Met 28 ervaren (?)
fietsers starten we bij
ons KBO clubgebouw. De ‘proaters’ onder ons laten zich al flink horen, de
stemming zit er al vroeg in. Door onze noaberstad Grolle fietsen we via allerlei
mooie binnenweggetjes naar de bankjes van de Klootschietbaan aan de Berkenhofweg van KV Zwolle voor de eerste pauze. Dan verder door de mooie omgeving van het Eibergse Veld naar Rekken. Op naar de middagpauze bij de
Mallumse molen waar we gebruik gaan maken van een smakelijke lunch en
sommigen van de groep zich al laven aan een heerlijk glaasje gerstenat. Dat
laatste past goed bij het allervriendelijkst zonnetje. Na zo’n drie kwartier pakken
we de route weer op en fietsen we via het vroegere trambaantje Neede-Groenlo
naar onze thuisbasis Lichtenvoorde, waar de hele groep uitwaaiert richting huis.
Een hele mooie tocht. Complimenten voor de organisatoren en begeleiders
Henk Wijers, Marietje Krabben, Lies Gootink en Henk Kolkman.
Ga zo door!
Wil Damen en Joop Wopereis
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VAN DE FIETSCOMMISSIE
verslag fietsvierdaagse 2014
Het was weer heel gezellig tijdens de KBO-fietsvierdaagse, die van 5 t/m 8
augustus werd verreden vanaf Startplaats ’t Zwaantje. Het begon voor de leden
van de fietscommissie op dinsdagmorgen 5 augustus al vroeg, (08.00 uur) want
alles moest klaar gezet worden om de eerste deelnemers te ontvangen.
Gelukkig was het mooi weer en dat weer hebben we ook vier dagen lang
gehouden. Om kwart voor negen willen de eerste fietsers voor de 50 km route
al vertrekken. Die zijn dan rond half elf al op de pauzeplaats en zijn dan om
ongeveer één uur 'smiddags weer terug in Lichtenvoorde, die kunnen 'smiddags
nog wat anders doen. Er zijn er ook die heel laat vertrekken en het iets rustiger
aan doen en die komen
'smiddags om 16.00
uur weer terug in
Lichtenvoorde. Die maken er een hele dag
van. De meeste mensen kunnen goed overweg met de routebeschrijving, maar soms
wordt er niet goed gelezen en verdwalen er
een paar. Maar daar
maakt niemand een punt van; onderweg helpt iedereen elkaar. Bij de stempelposten hoor je dan de verhalen over de belevenissen onderweg. Soms ontmoet men medefietsers, die men in jaren niet gezien heeft.
(Ken ie mien nog?!)
Het aantal deelnemers wisselt elk jaar; er is een vaste kern mensen die al jaren mee doen en er zijn deelnemers die één of twee dagen meefietsen. Alles
bij elkaar opgeteld komen we dit jaar uit op ongeveer 250 personen, die elke
dag 25 of 50 km fietsen, hoewel de meeste mensen toch de 50 km routes nemen. Wij vonden het weer bijzonder geslaagd, mede dank zij de bijdrage van
onze sponsoren. Dat waren dit jaar: AH Kruip, C1000 Bennink, Etos, Han ter
Woerds Sport, Jumbo, Johans Groentecentrum, John Theissen Tweewielers,
(pechhulpservice) Regiobank, Wissink Hydrauliek en HR “’t Zwaantje”. Allemaal
Hartelijk Dank!! En alle deelnemers hartelijk dank voor de gezellige dagen en
tot volgend jaar! Namens de fietscommissie,
Namens de fietscommissie
Henk Wijers
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OP VERHAAL KOMEN
voetballen
Ondanks alle rampen die de wereld de laatste tijd hebben getroffen wil ik het
toch nog even hebben over zoiets onbenulligs als voetbal. Ja, u leest het goed.
Deze voetbalhaatster begint er namelijk soms toch schik in te krijgen. Dat komt
onder andere door de goede prestaties van de oranjeploeg. Daardoor was het
wereldkampioenschap behoorlijk spannend. Maar goed dat ‘we’ niet in de finale
terecht zijn gekomen. Tegen Duitsland hadden we vast niet gewonnen. Inmiddels zijn er natuurlijk weer trainers de laan uit gestuurd en hebben topscorers vette contracten aangeboden gekregen. Het gelamenteer over hoe het
had gemoeten hebben we ook weer achter ons. Dat is dan dat.
Ik wil het dan ook niet over het WK hebben maar over een ander soort voetbal, van lager niveau, maar veel leuker. Een elfjarig meisje dat mij zeer dierbaar is voetbalt bij Longa. Haar ploeg heeft volgens mij nog nooit minder dan
tien punten gescoord, maar meestal veel meer. Het
hoogste aantal was ooit tweeëndertig doelpunten in èèn
wedstrijd. Natuurlijk zijn ze kampioen geworden, want
alle andere teams maken ze in. Ze heeft altijd een bal in
de buurt om te dribbelen, of op een haastig in elkaar
geflanst doel te schieten. Als ze bij ons komt heeft ze de
bal bij zich in het fietsmandje, want oma mocht toevallig
eens nìet te moe zijn of de verkeerde schoenen aanhebben. Dan kan ik er niet onderuit en wordt er gevoetbald. Ik moet dan heel erg mijn best doen om aan de
bal te komen. De puntentelling gaat niet al te secuur.
Soms wint zij, soms win ik. Als we op een dag in het park
naar de jonge geitjes gaan kijken, gaat de bal mee. Al
pingelend komen we ter plaatse. Op een geschikt stukje
gras daagt ze me uit en ik doe mijn uiterste best. Beweging is goed voor de oudere mens! Er vormt zich een
groepje kijkers die wel eens willen zien hoe die oma het
redt tegen de jeugd. Nou, lang niet verkeerd! Dan kom ik opeens tot de
ontdekking dat ze zich inhoudt. Ze gunt me de bal. Nou zeg! Ten overstaan van
het publiek wil ze me làten winnen. Ik maak er gauw een eind aan voor het nog
erger wordt. Ze weet nog niet dat het eervoller is om eerlijk te verliezen dan
om oneerlijk te winnen. Dat het niet om de knikkers gaat, maar om het spel.
Een ding staat vast: de rollen zijn omgedraaid. Voortaan is zij het die het spel
beheerst. Het wordt nooit meer wat het is geweest. Hoelang zal ze me nog als
een aantrekkelijke tegenstander beschouwen?
Truus Engelbarts
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BRIDGERS OPGELET
Op woensdagmiddag 22 oktober, organiseert de KBO in de Treffer een bridgedrive t.b.v. de PCI. PCI is de afkorting van: “Parochiële Caritas Instelling”. Zij
probeert -daar waar andere instanties geen hulp meer kunnen
bieden- mensen te helpen vooral
op financieel gebied.
Ook verzorgt Caritas ieder jaar
kerstpakketten voor mensen, die
wel eens een extraatje kunnen
gebruiken. Het bestuur van de
PCI-Lichtenvoorde heeft de KBO
gevraagd of zij genegen waren een bridgedrive te organiseren, waarvan de
opbrengst bedoeld is voor deze kerstpakketten. De aanvragen hiervoor worden
steeds talrijker.
De KBO heeft toegestemd!
Het programma ziet er als volgt uit:
Woensdagmiddag 22 oktober,
Aanvangstijd: 13.30 tot 17.00 uur
15.00 uur: een half uur pauze
Maximaal aantal deelnemers: 48 paren, 3 lijnen van elk 16 paren
Kosten: € 6,00 per persoon (inclusief een kopje koffie/thee)
Er zijn leuke prijsjes te winnen! Opgave tot uiterlijk 16 oktober
Tel. A.Domhof, 0544-351782, of via bijgaand formuliertje in de bus
van de KBO bij De Treffer. We hopen op een grote deelname!

===============================================
Nemen deel aan de Bridgedrive: Woensdag 22 oktober
Paar: …………………………………………………………………Tel……….……………………
===============================================
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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
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Vrijwillige Belastingadviseurs:
Ondersteuning:
Ledenadministratie:
Redactie KBO Mededelingen:

Dhr. H. van Beek, coördinator
tel. 0544-370255
Mw. J. krabben
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, neemt u dan contact op met de heer Henk Olijslager, tel.
373768.
Uiterlijk op donderdag 14 augustus inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen van september. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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