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AGENDA
21 juli t/m 8 aug. KBO Sluiting
27 juli t/m 2 aug.: 7 Daagse reis
Inloop elke dinsdag en donderdag van 09.30 – 11.30 uur.
Jeu de boulesbaan dagelijks te gebruiken.
RABO zittingen tot zomerstop: 8 juli. Na de zomerstop: 19 aug.,
2 sept., 16 sept. enz. in de even weken.
Fietsen v.a De Treffer:
Op dinsdag: mei t/m sept: van 09.30 - 12.00 uur. 25 km.
Op zondag: mei t/m okt. 1e en 3e v.d maand, 10.00 uur 50 km.
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VAN DE REDACTIE
Gaat de tijd voor u ook zo snel? Je hebt het ene artikel voor de KBO-mededelingen nog niet af of je kunt al weer aan het andere beginnen. Niet dat ik dat
erg vind hoor. Heel vaak schiet me op de raarste momenten iets te binnen en
dat schrijf ik dan snel op. Ik heb ook overal in huis kleine blaadjes liggen. Ook
naast mijn bed. Want als ik het niet direct opschrijf, ben ik het ’s morgens al
weer vergeten. (Alles wordt slechter, alleen het vergeten wordt beter). We
hebben deze keer weer verschillende artikelen over allerlei onderwerpen. Ik wil
u dan ook veel leesplezier wensen met onze nieuwe KBO-mededelingen. Deze
keer is het blad voor twee maanden. Ook wij zijn er even tussenuit. Vanaf deze
plaats willen wij iedereen dan ook een hele fijne vakantie wensen.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
Ziek zijn hoort bij het leven. Iedereen zal dat onderschrijven. Maar als het jezelf aangaat, is het heel
vervelend. Een gewone verkoudheid of een griepje
gaan wel weer over. Maar als je te maken krijgt met
een chronische- of ernstige ziekte wordt het leven
ineens heel anders. Het is dan niet altijd even
gemakkelijk. De steun van familie en vrienden is dan ook hard nodig. Als is het
alleen maar om een kopje koffie te komen drinken en een babbeltje te maken.
Van deze kant willen wij u het allerbeste toewensen en we hopen dat u lieve
mensen om u heen heeft. Veel sterkte de komende maanden.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
zomertijd
Wat lijkt het me heerlijk om in de zomer jarig te zijn. Iedereen heeft vakantie
en de mensen hebben tijd voor elkaar. De bloemen bloeien, de bomen en
struiken zien er fantastisch uit. De koeien lopen in de wei. Het blijft ’s avonds
langer licht. Veel om je op te verheugen. En dan ben je nog jarig ook. Misschien
kun je wel gezellig in de tuin zitten met de familie en vrienden. Er zijn genoeg
mooie dingen om je op te verheugen. Ik wil iedereen die in deze mooie zomertijd jarig is dan ook van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen.
Ans Vonhof
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Activiteiten en de zomertijd…
Het Jan te Moller toernooi zit er weer op. Het koersbalevenement was weer als
vanouds super gezellig. Inmiddels zijn er al heel wat afsluitingsborrels genuttigd. Er was zelfs een high tea van de handwerkdames. Ja, wij KBO-ers
houden wel van gezelligheid! En alles vond veelal plaats onder een stralend
zonnetje. Want eerlijk is eerlijk… De global warming zal dan niet goed zijn (is
het ook echt niet) maar een fijne bijkomstigheid is wel dat wij ons steeds vaker
mogen verheugen in mooi voorjaars- en zomerweer. Wat hebben we fijn kunnen fietsen en wandelen dit voorjaar. Zelf heb ik met mijn ega de halve marathon gelopen. Heerlijk was het. Maar, als het ons gegund is, gaan we volgend
jaar toch weer voor de hele. Jammer dat het net in de week van de vijfdaagse
KBO-reis zo slecht moest zijn. Maar je zult zien, dat was een vergissing van de
weergoden. Tijdens de zevendaagse krijgen alle KBOers wat zij verdiend hebben. Een voorproefje hebben
we al gehad op 3 juni tijdens de dagreis. Bij het ter
perse gaan van deze editie is ook bekend hoe het ‘ons
Oranje’ is vergaan in Brazilië. Wie geen voetballiefhebber is/was kan nog gaan genieten van tennis op
Roland Garros en Wimbledon. Houdt U ook daar niet
van… tja… dan maar lekker luieren met een boek in de
zon. Ik heb nog een aanrader: “Hemelvaart” van de
schrijfster Judith Koelemeijer.
HERHALING VAN HERHALING
Herhaalde oproep: Inloopochtenden op dinsdag en donderdag. Wel willen maar
niet kunnen? Inloop voor iedereen? In de Algemene Ledenvergadering kwam
de vraag naar voren of er mogelijkheden zijn mensen, die niet zelfstandig naar
de inloop kunnen komen, van vervoer te voorzien. Het bestuur heeft momenteel
geen zicht op de categorie mensen die wel wil komen maar niet kan. Als u
bekend bent met personen in uw omgeving die in deze situatie zitten, dan horen
wij dat graag. Hiermee is niet meteen gezegd dat wij voor een ‘taxicentrale’
kunnen zorgen maar inventariseren van de behoefte kan misschien een eerste
aanzet zijn om mensen aan elkaar te koppelen om samen op pad te gaan naar
De Treffer. Tel. 397073 eventueel inspreken of bel voorzitter Stien PothofOolthuis. 371379.
BLIJFT HET RABO SERVICEKANTOOR IN LICHTENVOORDE?
“Is de banke los vandage?” Met die vraag kwam op een dinsdag dat de banke
net neet ‘los’ was, een dame de Treffer binnen. De vraag legde meteen een
zenuw bloot; de tweewekelijkse regelmaat is niet altijd gemakkelijk. Maar het
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blijkt dat er dus duidelijk behoefte aan een servicepunt is. Op dinsdag 8 juli
vond een tussentijdse evaluatie plaats; een kort overleg over de stand van
zaken. O.a. over het aantal bezoekers dat tot dan gebruik gemaakt heeft van
de mogelijkheid om inlichtingen in te winnen of om even een paar praktische
financiële zaken deskundig op te laten lossen. Uw bestuur hoopt dat het op die
dag kan en mag constateren dat we met de openstelling van dit RABO
infocentrum voorzien in een behoefte. U allen kunt daar een steentje aan bijdragen. Het hangt van ons allen af of we op de langere termijn kunnen blijven
beschikken over deze service van de bank. Gaan dus, op de dinsdagen in de
even weken! Dat is de enige manier om nog een stukje van de bank in ons
midden te houden.
UNIE KBO en andere bonden.
Tijdens een onlangs gehouden provinciale vergadering in
Westervoort hebben alle afdelingsbestuurders kennis kunnen maken met onze nieuwe bondsvoorzitter Wil van der
Kruijs. De nieuwe voorzitter blijkt een welbespraakt en vooral geestdriftig man te zijn met een duidelijke visie, en een
helder beeld voor ogen wat betreft de toekomst van ons
aller Unie KBO. In een vurig pleidooi besprak hij zijn ideeën
over een nieuwe opzet voor een grotere en tevens krachtigere bond. Een bond
waarin hij de afgescheiden provincie Brabant weer graag terug ziet keren. En
een bond die hij versterkt wil zien met een samengaan met onze Christelijke
evenknie de PCOB. Samen met die drie poten zouden we een krachtige bond
kunnen zijn; een gezonde tegenhanger van de ANBO. Dan zou je -indien nodigsamen met de ANBO een optimaal klimaat kunnen creëren als je bijv. krachtig
wilt optreden tegen regeringsmaatregelen e.d. Maar zover is het nog lang niet.
Niet alle neuzen staan nog in die richting, het ligt gevoelig bij sommige
groeperingen en individuele mensen. Maar er zijn gesprekken gaande. En dat
op zichzelf is al een goed gegeven.
Theoretisch 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 inte-ressant,
gezellig en vooral erg zinvol en leerzaam is. Dus hou
het in de gaten, twee cursusavonden, 23 sept. en 7
okt. en je bent weer een heer/dame in het verkeer.
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.
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Line dance: nieuwe groep voor beginners gaat van start!
Na de zomervakantie weer lekker actief aan de slag maar dan binnen in plaats
van buiten? Dames en heren die zich op donderdagmiddag eens lekker anderhalf uur willen uitleven op vrolijke, swingende muziek en daarna nog even lekker willen bijkletsen in de gezellige ambiance van onze ontmoetingsruimte raden we aan zo snel mogelijk contact op te nemen met Marja Koenders 374511
of met Leen Zwiers 373027. Zij kunnen u meer vertellen over de beginnersgroep
die op donderdagmiddag 4 sept. van 13.30 - 15.00 uur het beste beentje voor
gaat zetten! De eerste oproep gaf meteen een goede respons; de aanmeldingen stroomden binnen. Reden voor penningmeester Hans om zijn fiat te
geven aan de opstart. Twaalf danslustigen staan er nu op de lijst maar er mogen
er nog gerust een paar bij komen. Dus als u nog twijfelt… gewoon de telefoon
pakken, bellen… en wie weet is er zomaar een nieuwe hobby geboren. En bij
twijfel: een keer kijken kost niets, komen!
Er zijn jeu de boulesballen
We hebben een paar sets voor de liefhebbers klaar liggen. We hebben zelfs een
prachtig etui met 8 ballen cadeau gekregen van een lid dat de vorige KBO Mededelingen goed gelezen had. In ruimte drie 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. Rest mij… u
allen namens uw KBO bestuur, een heel fijne, zonnige en vooral gezellige
zomerperiode toe te wensen. Geniet van uw tuin, balkon, kinderen en kleinkinderen. En als u die niet heeft… maak op tijd een afspraak met vrienden en
kennissen voor een gezellige bijeenkomst. Na elf augustus hopen we u allemaal
met een gebruind snoetje weer te verwelkomen in De Treffer.
Namens het bestuur
Stien Pothof-Oolthuis voorzitter

DAGREIS 2014
reisverslag
Wij zijn met mooi weer vertrokken richting Noord-Brabant. Na een mooie tocht
door het Gelderse en Brabantse landschap kwamen we bij de struisvogelfarm
in Tilburg aan. We lieten ons de koffie met struisvogeleierkoek goed smaken.
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De eigenaar had na een bescheiden begin al snel 1000 struisvogels, totdat de
uitvoer door ziekte onder de dieren stokte en de crisis uitbrak. Het roer werd
omgegooid. Nu lopen er nog vijftig, binnen en buiten, vrolijk rond. Er worden
excursies gegeven, struisvogelspulletjes; zoals versierde eieren, veren, cosmetica, leer en vlees verkocht. Interessant om te weten dat zo’n ei twee kilo
kan wegen en je er op kunt gaan staan, zonder dat het breekt. Heel boeiend
kon de eigenaar dit alles vertellen.
Daarna ging het richting Deurne, voor de lunch bij "De reizende man".
We hadden allemaal trek. Alles was daar uit de kunst. Volgens mij was het een
viersterrenrestaurant. Heerlijk.
De volgende bestemming was het grootste oorlogsmuseum van Nederland, in
Overloon. Om de bevrijding van Zuid-Nederland werd in 1944 zwaar gevochten.
Na Market Garden verlegde de strijd zich in september 1944 richting de Maas
tussen Limburg en Noord-Brabant. Hier zou de grootste tankslag plaatsvinden
uit de Nederlandse geschiedenis: de slag bij Overloon. Alles hierover was te
zien op het terrein van het museum. Gewoontegetrouw hebben we de reis
afgesloten met een heerlijk diner bij ‘t Zwaantje. Ik vond het wel jammer dat
er niet meer KBO-leden aan deze mooie reis deelnamen.
Diny Geerdink-Mokkink

DE ZEGENINGEN VAN GLASVEZEL
Ook wij gingen eraan geloven, zo’n anderhalf jaar geleden. Glasvezel werd gepromoot als techniek van de toekomst, want: veel sneller, huis meer waard, bla
bla bla. We hadden er niet zo’n behoefte aan, maar als je later toch voor de bijl
gaat moet je dokken. Veertien dagen voor de aansluiting gaf onze oude televisie
de geest. Meteen dus ook maar zo’n nieuwerwetse flascreen gekocht. Alles
werd netjes geïnstalleerd en na enig gestress konden we hem allebei aan- en
uitzetten zonder al teveel problemen. Verder konden we nog niet veel, maar
we hebben een handige kleinzoon die ons de fijne kneepjes leert. We waren
best tevreden. Niet lang echter.
Op een dag hadden we geen digitaal beeld. Resetten, zei de helpdesk en het
kwam in orde. Een week later: hetzelfde. De week erop weer. Enzovoort.
Meestal vlak voor het weekend. En dan gingen we maar weer eens bellen. De
reactie aan de andere kant van de lijn kenden we op de duur van buiten: “Zit
de stekker erin? Alle stekkers goed aangedrukt? Hoeveel brandende lampjes
zijn er? Hebt u al gereset?” We waren hartstikke druk met resetten, maar het
hielp nooit lang. Met vooruitziende blik zetten we het journaal tien minuten
tevoren vast aan om tijd te hebben voor overschakelen naar analoog. De
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aansluiting werd doorgemeten. De televisie nagekeken. De heren gaven elkaar
de schuld. Ondertussen konden we wel
analoog kijken, maar wat we zagen laat
zich het best omschrijven als lichte
sneeuw met diagonale strepen. Onveranderlijk kwamen onze helpers dan tot de
conclusie dat het aan het kastje moest
liggen. Ze zouden een nieuwe sturen. Die
deed het ook niet of maar een paar dagen en dan keken we weer een week
tegen de strepen aan. We hebben wel zes nieuwe kastjes in huis gehad. Op
een gegeven moment hadden we er zelfs drie tegelijk. Uiteindelijk namen ze
krasse maatregelen: we kregen ook een nieuw snoer met stekker en een nieuwe
afstandsbediening. Zonder resultaat. Het zinnetje: “geen videoaansluiting”
werd de meest gehate zin in huize E.
En toen kwam er een dag van groot geluk. We hadden digitaal beeld. Maar de
met het kastje meegestuurde afstandsbediening werkte maar half. Na twee
ingetoetste cijfers gaf hij er steeds de brui aan. Wilden we een van de Duitse
zenders bekijken, die drie cijfers hebben, dan moest er eindeloos gezapt worden. De lezer raadt het al: de film is dan al lang begonnen. We hebben heel
wat uitzendingen gemist, maar “Uitzending gemist”, ho maar. Op een zaterdagmiddag had een overijverige werknemer van de leverancier het idee om
eens op te bellen of wij tevreden waren over zijn baas. Hij wist nergens van,
maar ik heb hem even volledig op de hoogte gebracht. Hij viel helemaal stil.
Jawel, hij zou zorgen dat we een nieuwe afstandsbediening kregen. Dat werd
dan woensdag. Hij noch ik wisten op dat moment dat het ‘s avonds weer uit
zou zijn met de pret. Toen de grote dag gekomen was deden we de batterijen
erin en HIJ WERKTE!!!
Het rode lampje op de oude afstandsbediening was niet meer uit te krijgen. Ik
heb hem brandend in de retourenvelop gedaan en de brief met een rode gloed
erin gepost. Ik voelde me net een terrorist die explosieven verstuurt.
Op dit moment zien we digitaal hoe Oranje gehakt maakt van de Spanjaarden.
Hoe lang het duurt? We zijn voorzichtig optimistisch, maar je weet maar nooit.
Misschien leest u binnenkort een berichtje in de krant: echtpaar uit Lichtenvoorde van narigheid uit het vel gebarsten.
Truus Engelbarts
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WOORDSPELING
letterlijk
Het gebeurde tijdens één van mijn dienstreizen.
In de tram zaten twee dames achter mij op nogal luide toon met elkaar te
praten. Op zich niets bijzonders. Dat komt duizend maal voor en in het begin
schonk ik er dan ook weinig aandacht aan, maar onwillekeurig luister je toch
met een half oor mee.
Op een gegeven ogenblik zei de ene vrouw tegen de andere: ”Wil, nu moet je
toch eens luisteren wat Truus, je kent haar wel, heeft meegemaakt tijdens een
voorbereidingscursus voor toekomstige f.l.o-ers.”
Dat laatste klonk mij bekend in de oren om niet te spreken van zeer bekend.
Kennelijk ambtenaren. Ik waagde het niet om over mijn schouder te kijken.
“Op één van die dagen, zo vertelde Truus, kwam ook een maatschappelijk
werker zijn steentje bijdragen aan het welslagen van de cursus. Na een inleiding
te hebben gehouden, tekende hij een kerk op het schoolbord en vroeg aan
iedereen om daar iets over te vertellen. Om het ijs wat te breken vroeg hij niet
met gemeenplaatsen aan te komen zoals “voor het zingen de kerk uit.”
Nu moet je horen, nu komt het.
Egberdina van de afdeling financiën en al jaren in dienst, stond
op. Ze is nooit aan de man gekomen. Ze zei: “Jullie lachen nu allemaal wel maar dat gebeurt herhaaldelijk bij ons kerkkoor. Ik zing
iedere zondag in het koor en het
valt mij telkens weer op dat mensen de kerk verlaten voordat we
met het zingen zijn begonnen.
Dus zo gek is dat niet al vind ik het wel vervelend en storend”.
Het was een ogenblik muisstil en toen brak me daar een gelach los.
Joop Kestens

OP VERHAAL KOMEN
het schilderij
Je hebt van die dagen dat je denkt, wat zal ik eens doen. Eigenlijk moet ik gaan
poetsen, maar daar heb ik geen zin in en bovendien is het weer zo donker dat
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ik geen stof zie dwarrelen. Het regent al de hele dag, of veel mooier gezegd:
"het zonnetje is geblust." Dit gezegde komt niet van mij, maar van mijn jongste
kleinzoon Mink. Dat zo'n klein joch op een positieve manier het slechte weer
kan benoemen. Schitterend toch? Een lesje voor ons volwassenen. Nu verder
met mijn verhaal. Poetsen wordt het dus niet. Ik zie ergens een mooi oerhollands schilderij hangen. Ik denk; daar is een mooi gedicht over te schrijven.
Zo gezegd, zo gedaan.
Onder de uitgestrekte oerhollandse luchten
zie en hoor je ranke rietpluimen wuiven en zuchten.
De wind waait vogels en wolken naar ongewisse oorden.
De intense rust is bijna niet te verwoorden.
Een goedgebuikte visser aan het kronkelende
beekje, hengelt voor zijn plezier
niet voor de vangst; hij houdt zelfs van
de aan zijn hengel hangende pier.
Ondertussen lijkt hij naar de molen te kijken
alsof hij bang is dat die door de harde wind
zal bezwijken. Een eindje verderop zie je
koeien in de wei. Ze lopen zij aan zij.
Genietend van het malse gras
dat welig groeit naast de vruchtbare veenplas.
Je kunt als het ware het drassige veen ruiken
en weten dat je het later als turf kunt gebruiken.
De schilder is erin geslaagd ons te laten zien
wat hij met het schilderij heeft bedoeld.
We hebben het haarfijn aangevoeld.
Diny-Geerdink-Mokkink

DE JAARLIJKSE HAPPENING VOOR JONG EN OUD
fietsvierdaagse 2014

Dit jaar wordt de Lichtenvoordse fietsvierdaagse gehouden van dinsdag 5
augustus tot en met vrijdag 8 augustus.
De fietscommissie van de KBO heeft weer mooie routes samengesteld van 25
en 50 km door de Achterhoek.
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We vertrekken weer bij HCR 't Zwaantje aan
de Zieuwentseweg.
U kunt 's morgens vanaf 09.00 uur tot 10.30
uur starten.
Een kaart voor vier dagen fietsen kost in de
voorverkoop € 8,- voor volwassenen en €3,voor kinderen. Een dagkaart kost €4,-.
Koopt U de kaarten aan de start dan kost een
vierdagenkaart € 9,50 voor volwassenen en
een kinderkaart kost dan € 4,-.
Iedereen die minimaal drie dagen meefietst
ont-vangt een mooie herinnering maar U kunt
ook één dag meedoen, net wat U wilt! Fietst U
de 50km route met een elektrische fiets, dan
kunt U onderweg bij de pauzeplaats de accu
eventueel opladen.
Op maandag 28 juli begint de voorverkoop van de kaarten bij de VVV op
de markt in Lichtenvoorde en ook bij de onderstaande voorverkoop-adressen.
Alie Wissink, Planetenstraat 44, Lichtenvoorde
Jan Engelbarts, Jacob Catsstraat 30, Lichtenvoorde
Marietje te Welscher, de Rode van Heeckerenstraat 21, Lichtenvoorde
Henk Wijers, Gruttostraat 11, Lichtenvoorde.
We hopen op mooi weer en vele deelnemers!
Welke fiets U ook gebruikt, U bent van harte welkom.
Namens de fietscommissie
Henk Wijers

VERHALEN VAN VROEGER
Op dinsdagavond 3 juni j.l. werd de 1e fase van het kunst- en cultuurproject
voor senioren, Verhalen van vroeger', afgesloten met een prachtige voorstelling in Cultureel Centrum De Bron te Groenlo. In een sfeervol decor werden
spannende en vermakelijke verhalen verteld door Diny van de Laarschot, Lieni
Hoffstedde, Toon Heinsman, Greetje Ebbers, Adrie Witten-Bernds en Annie
Bouwmeester. Na afloop van de voorstelling was er gelegenheid om gezellig na
te praten. De voorstelling werd in goede banen geleid door ceremoniemeester
Wim Wolbrink van ‘Stichting Karavaan der Vertellers’ en pianist Geert Meuffels,
die de verschillende onderdelen van het programma op sublieme wijze met
elkaar verbond. Na afloop van de voorstelling was er gelegenheid om gezellig
na te praten.
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Het vervolg
Na deze succesvolle start kan het alleen nog maar mooier worden bij het vervolg
van het project, de 2e fase die na de zomervakantie van start zal gaan. De
geselecteerde verhalen uit de 1e fase van het project vormen nu het uitgangspunt voor een theatervoorstelling waarbij senioren, amateurkunstenaars en
vakkundige begeleiders samen verder werken. Daarbij is het belangrijk dat
iedereen met plezier mee kan doen op zijn of haar eigen niveau!
Regisseur Caro Wicher verzorgt de acteerworkshops. Schrijfdocent Desi Leijnen
maakt samen met de deelnemers en in goed overleg met de regisseur een script
van de bruikbare verhalen. Het kan zijn dat enkele verhalen die goed bij elkaar
passen gecombineerd worden in het theaterstuk of dat er meerdere eenacters
ontstaan.
Senioren die mee willen helpen bij het vervaardigen van een mooi decor worden
hierin bijgestaan door beeldend kunstenaar Berna Bonekamp die hiervoor lessen schilderen en ruimtelijke kunst zal verzorgen.
Deelnemers die een bijdrage op muziek- of dansgebied willen leveren worden
begeleid door een professioneel muziekdocent en dansdocent. Bij alle onderdelen die te maken hebben met acteren worden studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten – Arnhem van de afdeling drama ingezet.
Samen met spelers van het lokale amateurtheater, o.a. DITO Groenlo, wordt
het stuk opgevoerd.
Fase 2 wordt afgesloten met een prachtige voorstelling in Cultureel Centrum De
Bron of partycentrum City-Lido in Groenlo. De datum hiervoor moet nog worden
bepaald.
U kunt zich nu al aanmelden voor de verschillende onderdelen van
fase 2. Deelname is gratis!
In zaal ’t Kormelink van De Molenberg zijn activiteiten op het terrein van:
Acteren: 10 bijeenkomsten op maandag. Start vanaf 8 september, 14.30–
16.30 uur.
Beeldende kunst – schilderen: 10 bijeenkomsten op maandag. Start vanaf
6 oktober, 14.00–15.30 uur.
Beeldende kunst – ruimtelijk: 10 bijeenkomsten op maandag. Start vanaf
6 oktober, 15.30–17.00 uur in vergaderzaal 2 van De Molenberg wordt
gewerkt aan het script tijdens de…
Schrijfsessies: 10 bijeenkomsten op woensdag. Start vanaf 10 september,
14.30–16.00 uur.
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Muziek/dans: hoe deze onderdelen worden ingevoegd hangt nog af
van het scenario. Zodra dit al meer vorm heeft gekregen worden deze
kunstdisciplines ingebracht. Opgeven voor deze onderdelen kan al wel.
In overleg worden dan de repetitiedata vastgesteld.
Aanmelding graag vóór 16 augustus
Naam:_____________________________________tel:_
E-mail

__________________________________

Ik meld mij aan voor het onderdeel (aankruisen wat van toepassing is)
*
*
*
*
*
*

Acteren
Beeldende Kunst Schilderen
Beeldende Kunst ruimtelijk
Schrijven
Muziek
Dans

Opsturen naar:
Stichting Zorgcombinatie de Molenberg,
Ziekenhuisstraat 14, 7141 AN Groenlo.
Per email kan ook: receptie.molenberg@szmk.nl
Of: harry@boogiewoogie.nl
Het project ‘Verhalen van vroeger’
Het project is een initiatief van Boogie Woogie, instituut voor kunst en
cultuur, en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, locatie De Molenberg Groenlo waarbij de inhoudelijke projectleiding in handen is van
Boogie Woogie. Ouderen dragen een leven vol verhalen met zich mee
en het doel van het project is: de verhalen van vroeger met elkaar delen en er samen iets moois van maken!
“Verhalen van vroeger” is te volgen via
ww.facebook.com/verhalenvanvroeger
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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
bestuurslid

Mw. M Koenders-Harmsen
Mw. J. Brüning

Welzijn/Ledenservice
tel. 373485

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. J. Brüning, 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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