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VAN DE REDACTIE
vliegende tijd
Wat vliegt de tijd nu je wat ouder bent. Had u dat vroeger ook dat u
niet kon wachten tot je 18 jaar was want dan mocht je meer. En
maar zeuren en maar vragen of je weg mocht. En maar zeggen dat
jouw vriendinnen wel weg mochten. Zelf mocht je nooit wat. De tijd
kon niet snel genoeg voorbij gaan. Nu mag de tijd wel wat langzamer gaan. Een week, een maand, een jaar… het is voorbij voordat
je er erg in hebt. Mijn moeder zei dat vroeger al maar toen wilde ik
het niet geloven. Nu wel. Wij, als redactie, hopen dat u wel de tijd
kunt vinden om ons blad KBO Mededelingen te lezen en hopelijk
met veel plezier.
De redactie

AAN ONZE ZIEKEN
kwaaltjes
Ziek zijn is niet leuk. En
landurig ziek zijn al helemaal
niet. Toch zijn er velen onder
u die niet meer kunnen doen
wat ze zouden willen. Met het
ouder worden nemen ook de
kwaaltjes toe. Vorige week
las ik in de krant een interview met Demis Roussos. Hij
was 65 jaar geworden. Hij
vertelde dat het goed met
hem ging op een aantal
kwaaltjes na. "Maar ja", zei
hij: "Als je op onze leeftijd ’s
morgens opstaat en je hebt
niets te klagen, dan ben je
dood." Dat vond ik een leuke uitspraak, maar dat ging om kleine
kwaaltjes. Alle ernstig zieke mensen wil ik voor de komende periode
weer heel veel sterkte toewensen.
Ans Vonhof

2

AAN ONZE JARIGEN
zonnetje
Wat fijn dat je in deze periode
ook nog jarig bent. Je hebt dan
tenminste iets om naar uit te kijken. Want wees nu eerlijk. Over
het weer hoeven we het niet
meer te hebben. Als je hoort dat
er in honderd jaar niet zo veel
regen is gevallen als in deze zomer, ben je toch een keer uitgepraat. Laten we ons maar verheugen op een gezellige verjaardag lekker knus bij u in huis. Je
kunt het daar heel gezellig maken samen met andere mensen.
Ik wil dan ook de mensen die in
deze periode jarig zijn van harte feliciteren en denk er aan; u bent
die dag het zonnetje in huis.
Ans Vonhof

DITJES & DATJES
 Andere jaren heeft Martin Hogenkamp jaarlijks de voorstelling van het WMT (Winterswijks Muziek Theater) gepromoot
bij de KBO leden, door bij Antoon Driessen een stukje af te
geven. Vanaf nu is de verkoop van de kaarten alleen via "de
Storm" mogelijk en zal hij ze niet meer via zijn thuisadres
kunnen verkopen. De nieuwe Brochure van "de Storm" is uit
en daarin wordt de voorstelling "EVITA" van het WMT ook
aangeboden tegen een prijs van € 32,50. De try-out vindt
plaats op woensdag 16 november tegen een tarief van € 20.Deze staat niet vermeld in de brochure maar kan wel worden
gereserveerd.

 BILJARTEN: woensdag 15 oktober begint de biljartcompetitie.
Er wordt gespeeld op woensdag en donderdagmorgen. Rooster volgt nog. T.z.t. kunt u het verloop volgen op
www.jostebrake.nl
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 Denkt u nog aan de zwemvierdaagse van 17 t/m 20 oktober?
Nadere gegevens kunt u vinden in de Elna van 12 oktober.

 Dinsdag 25 oktober: deze inloopmorgen wordt verzorgd door
mw. Betsie Hummelink met bijbehorende schetsjes, muziek
en zang.

 BINGO: 26 oktober Bingo, zie hiervoor t.z.t. het artikel in de
Elna

 Dinsdag 8 november:
een inloopmorgen met gezellige muziek van de harmonica
groep Acinom.

VERTREK VOORZITTER
per 31 augustus
Beste leden, in de vorige Mededelingen en in de Nestor hebt u kunnen lezen dat ik mij voortaan ga inzetten bij de landelijke Unie KBO
te 's Hertogenbosch. Op 31 augustus wil ik daarom het voorzitterschap beëindigen en de plaatsvervangend voorzitter, de heer Ger
Tenten, zal mij opvolgen totdat er een nieuwe voorzitter is. De KBO
Lichtenvoorde heeft mijn leven rijker gemaakt. Vele mensen mocht
ik ontmoeten. In de wetenschap dat er een geweldig stel mensen
aanwezig is die zich verder inzetten voor de KBO Lichtenvoorde, ga
ik vertrekken. Ik blijf betrokken bij de KBO en zal zover dat in mijn
vermogen ligt mijn uiterste best doen om de belangen van senioren
op landelijk niveau te behartigen. Ik wil u vanaf deze plaats hartelijk
danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Het ga u allen goed en
tot ziens.
Joke te Plate-Hendriks
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KOMST NIEUWE VOORZITTER
interim
Zoals u allen wellicht hebt vernomen heeft Joke te Plate haar voorzitterschap van de KBO afd. Lichtenvoorde, aan mij overgedragen in
verband met haar aanstelling als secretaris bij de UNIE KBO. Ik had
niet gedacht en verwacht dat ik in de nog maar korte periode dat ik
als bestuurslid en vicevoorzitter fungeer binnen deze organisatie, de
taak als interim voorzitter op mij zou krijgen. Doch samen met een
gemotiveerd bestuur (een geweldig stel mensen) zet ik mijn, of
misschien beter gezegd, onze schouders er onder om onze KBO
sterk te houden en waar mogelijk nog sterker te maken, onder het
motto: 'Uw belang is ons belang'. Ik spreek mijn dank uit aan het
bestuur voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld.
Ger Tenten,
voorzitter ad interim

HEROPROEP VOOR TWEE CURSUSSEN
'ouderen aan de knoppen' en 'technische zelfredzaamheid'
Hebt u ook problemen met het bedienen van de vele knoppen van
uw geluids- en beeldapparatuur, het programmeren van de zenders,
het gebruik van de mobiele telefoon, het vullen van een telefoonboek op uw mobieltje, het maken en versturen van sms-jes? Of
misschien zou u meer wegwijs gemaakt willen worden in het oplossen van eenvoudige technische problemen, zoals het verwisselen
van een stekker of fitting, het herstellen van een doorgeslagen stop
of het boren van gaten in diverse soorten materiaal. Via de cursussen 'Ouderen aan de knoppen', bijdrage € 8,-, eerste les oktober
2011 en 'Technische zelfredzaamheid', bijdrage € 20,-, eerste les
januari 2012, probeert de heer H. Klein Tank oplossingen aan te dragen voor al uw vragen en problemen. De cursussen, elk bestaand uit zes bijeenkomsten, worden bij voldoende belangstelling gehouden op de maandagmiddag. Zie ook de Activiteitengids 2011-2012. Nadere inlichtingen kunt u
bij mij verkrijgen via telefoonummer 372213.
Ton Otte
namens de werkgroep Educatie
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OPENING SEIZOEN
inloopmorgen
De heer en mevrouw Vullink hebben deze eerste morgen van het
nieuwe seizoen ingevuld met een stukje gezellige muziek. Het aantal bezoekers was niet zo heel erg groot, maar er werd door allen uit
volle borst meegezongen. Ook werd er nog een kaartje gelegd en
een spel gespeeld. Gezelligheid staat hier voor op. Bij deze willen
wij het echtpaar Vullink hier dan ook heel hartelijk voor bedanken.
José Waalderbos,
namens de werkgroep welzijn

KBO REIS NAAR HAUENSTEIN
wéér geslaagd
Zondag 14 augustus 2011 vertrok onze bus om 8.30 uur met chauffeur Peter Veldman vanuit Lichtenvoorde. In de stromende regen
werden we uitgezwaaid door enkele bestuursleden. Wegens trieste
familieomstandigheden konden drie reisgenoten niet mee. Wij wensen hen veel sterkte met dit grote verdriet.
Met 49 KBO-leden ging het richting Paltserwoud met de regen
voortdurend aan onze zijde. Na ongeveer twee uur hielden we onze
eerste koffiepauze met heerlijk gebak. Met nog een tussenstop om
de benen te kunnen strekken en een hapje te eten, ging het richting
Hauenstein. Aangekomen bij het hotel kregen we gelijk onze sleutels en konden we ons lekker opfrissen. Na het heerlijke diner kon
iedereen doen waar hij
zin in had. Voor de een
was dat lezen, voor de
ander een kaartje leggen of een spelletje
spelen, weer anderen
gingen een eindje wandelen en voor sommigen
was het tijd om te rusten.
Maandagmorgen
hadden we vrij om de omgeving te verkennen.
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Hauenstein ligt heel mooi ingebed tussen de bomen van het Paltserwoud. Het heeft slechts 4000 inwoners en veel schoenenfabrieken met out-let verkooppunten. 's Middags zijn we in het plaatsje
zelf gebleven om naar de schoenenfabriek van de firma Seibel te
gaan. Heel interessant om te zien hoe stapsgewijs een schoen wordt
vervaardigd. Het grootste schoenmuseum ter wereld is hier gevestigd. Het geeft een uitgebreid overzicht over de ontwikkeling van de
schoenindustrie in het zuidwesten van de Pfalz tijdens de beide laatste eeuwen. Zowel de techniekgeschiedenis, als ook de sociale geschiedenis van het alledaagse leven komen aan bod. Dinsdag was
Bad Dürkheim de volgende bestemming. Deze plaats heeft het grootste
wijnvat ter wereld met een inhoud
van 1.700.000 liter. De stad heeft
veel kuuroorden en mooie parken
met schitterende fonteinen. Neustadt
an der Wein-strasse was de vogende
bezienswaardigheid. Het is een historisch oude stad met liefdevol gerestaureerde vakhuizen en kronkelende straatjes. Hoog boven
Neustadt uitstekend, hoog boven het bos en de wijngaarden, ligt 'de
bakermat van de Duitse Democratie', het kasteel van Hambach.
Woensdag deden we Speyer aan. Speyer is een mooie vriendelijke
stad met verschillende bouwstijlen, zonovergoten pleinen en parken. De Kathedraal van Speyer is een van de belangrijkste
meesterwerken van de Romaanse architectuur in Duitsland en het grootste gebouw van deze tijd in Europa.
Donderdag ging het richting Frankrijk.
Haugenau is de poort naar de noordelijke
Elzas. Hoewel het dus al Frankrijk is, doet
het door de vakwerkhuisjes heel Duits
aan. Het lijkt alsof Haugenau nog meer
pottenbakkerswinkels en zaken bezit dan
andere bebouwing. Het doet een beetje
rommelig aan, maar dat vonden wij niet
erg. Daarna gingen we naar Wissembourg,
gelegen aan de voet van de Vogezen. De
Petrus en Paulus abdij is het bekijken
meer dan waard. In één woord; meesterlijk. Heel veel mooie fresco's, beelden en
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niet te vergeten de mooi gebrandschilderde ramen, in deze in Gotische stijl gebouwde abdij. Net voor de oorlog zijn deze mooie ramen
er overigens uitgehaald en na de oorlog weer terug geplaatst. We
hadden gelukkig zonnig weer en konden zodoende de speling van de
zon op de gekleurde ramen mooi waarnemen.
Vrijdag konden we opnieuw Hauenstein bezichtigen en eventueel
schoenen kopen. We kregen gelegenheid de lunch te gebruiken en
daarna hebben we de wijnakker 'Marïenhof' in Flemlingen bezocht.
Een enorm groot bedrijf met dertig hectare druivenstruiken. Ons
werd de geschiedenis en de gang van zaken goed uitgelegd. Dit jaar
is tien procent van de oogst verloren gegaan door de vorst. We
konden hier ook flessen wijn kopen, waar veel gebruik van is gemaakt. Aan alles komt een eind en na een hele week zonneschijn
met hier en daar een wolkje, wat juist de aanblik van het Paltserwoud zo fascinerend maakte, was het tijd om de koffers te pakken.
Zaterdag, tijdens onze reis naar huis, heeft Peter lekker lang langs
de Rijn gereden. We hebben veel verschillende soorten natuurbegroeingen- en hoogtes gezien en zelfs al stukjes heide. Om de rit
naar huis een beetje te korten, werden we aan het puzzelen gezet.
Een leuke bezigheid. Helemaal traditiegetrouw hebben we gedineerd
bij restaurant Pillen 't Zwaantje. Voorafgaand heeft Joke te Plate
bloemen uitgereikt aan Tine en Evy voor vele jaren trouwe dienst
als reisbegeleidsters. Hoe kundig en ongekunsteld deze twee dat
doen is bewonderenswaardig. Een prachtige reis, we hebben allen
genoten. Bedankt.
Diny Geerdink-Mokkink

THUISKOMST NA ZEVENDAAGSE REIS
toespraak Joke te Plate
Beste mensen, u zult misschien verbaasd zijn dat enkele leden van
het bestuur jullie vandaag verwelkomen na de zevendaagse reis. Allereerst wil ik vragen of jullie een mooie reis hebben gehad en of iedereen weer zonder brokken is aangekomen. (ik zie geen gips
o.i.d.!) Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar de temperatuur want
zondagmorgen voorspelde ik bij het uitzwaaien in de stromende regen dat het achtentwintig graden zou worden en meteen daarop reageerde de chauffeur door te zeggen twee maal veertien graden!
We hebben geen weddenschap afgesloten… Wiens voorspelling was
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juist? Dat wij hier als bestuursvertegenwoordiging zijn en eventjes
aanschuiven aan tafel (niet op jullie kosten hoor!) heeft natuurlijk
zijn reden. Ik moet eventjes iets uitleggen namens het gehele bestuur: de KBO Lichtenvoorde kent vele activiteiten die door de diverse werkgroepen worden uitgevoerd. Zo zijn Evy en Tine degenen
die zorgen voor de dagreis, vijfdaagse en zevendaagse reis. Via de
leden is aan het bestuur gevraagd om te kijken naar meer mogelijkheden van bijvoorbeeld uitbreiding van dagreizen en middagtripjes.
Vorig jaar is er door Annie Domhof al de reis naar de 50 Plusbeurs
geregeld. Dit erbij doen vonden Evy en Tine toen teveel, tijdens alle
andere voorbereidingen van de reizen.
Het bestuur heeft een verantwoordelijkheid aangaande de voortgang en risicodekking bij alle activiteiten. Daarom is in het beleidsplan aangegeven dat wij steeds meer moeten zorgen voor voldoende achterwacht. Zodoende zijn wij vorig jaar al een overleg gestart
en willen we i.v.m. die uitbreidingen, meerdere mensen betrekken
bij de organisatie. We hebben Ria Tenten en Marian Jacobs bereid
gevonden om zich te oriënteren op het invullen van die vragen.
Daarom zijn zij mee geweest tijdens deze reis. De bedoeling was
vooral te leren van hoe andere mensen, in dit geval Tine en Evy, invulling geven aan deze reis. Nu we toch bij jullie twee, Tine en Evy
zijn, wil ik tevens van de
gelegenheid gebruik maken
om het woord tot jullie te
richten. Het bestuur heeft
bij de start van het reisseizoen al aangegeven dat wij
als dagelijks bestuur voor
zover dit mogelijk is de reizigers gaan uitzwaaien en
aan het slot van de zevendaagse reis in augustus,
beide
dames
bedanken
voor hun niet aflatende inzet van de vele jaren. Voor zover ik heb
kunnen toetsen bij o.a. mijn buren, zijn de deelnemers aan de reizen zeer tevreden. Natuurlijk pakt er wel eens een reis minder goed
uit maar dat overkomt ons allemaal wel eens als iets anders gaat
dan we gedacht hadden. De wijze waarop jullie steeds weer op zoek
gingen in overleg met de reisorganisatie is prijzenswaardig. Zelfs in
de auto op pad gaan en onderzoeken of de dagreis wel geschikt is
voor onze leden. Niets is aan het toeval overgelaten. Evy en Tine
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hebben het door de jaren heen gepresteerd om van de Betuwe hun
eigen chauffeur te krijgen… dat is niet voor iedereen weggelegd!
Jullie als deelnemers, waaronder velen die al jaren meegaan, zullen
zelf Tine en Evy steeds weer op jullie eigen wijze bedankt hebben
voor hun goede inzet. Het bestuur wil omdat jullie al zo vele jaren
de reizen verzorgen bij dezen haar welgemeende dank uitspreken
voor het vele werk dat jullie, Tine en Evy, al 17 jaar voor onze leden
reizigers doen. Ik wil dat vergezeld laten gaan van een boeket
bloemen. Evy en Tine namens bestuur en leden hartelijk dank.
Joke te Plate
20-08-2011

INLOOPOCHTENDEN
gezelligheid
Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zit ik nog op een kleine minicamping in Winterswijk. Het waait hard en de zon schijnt. Maar ik
zit heerlijk binnen in mijn caravan te genieten. De hond ligt gezellig
naast me en krijgt af en toe een aai over zijn bol. Het is heerlijk om
af en toe helemaal alleen te zijn. Maar ik weet ook dat aan het einde
van de week mijn man op me wacht. Dat is voor veel KBO-leden
niet meer weggelegd. Zij zullen alleen verder moeten. Toch hoop ik
dat u niet eenzaam bent. Mocht u eens een praatje willen maken,
kom dan op dinsdag- en donderdagochtend naar de inloopmorgen in
De Treffer. Het is er altijd beregezellig. Onder het genot van een
kopje koffie kunt u gezellig kletsen of met elkaar een spelletje doen.
De ochtenden beginnen om 9.30 uur en duren tot 11.30 uur.
Ans Vonhof

W&W
waar en wijs

 Schrijf het slechte wat je is aangedaan in zand en graveer


het goede wat je is overkomen in marmer.
Een groot mens heeft twee harten; het ene bloedt, het andere verdraagt.
Kahlil Gibran (1883-1931)
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BIGGEN EN KIPPEN
geknor en gekakel
Zo, nu vertel ik graag wat mij
gebeurd is op een boerderij...
Ik hoorde een paar kippen zeggen:
"Wij hebben slaap, dus wij gaan leggen"
"Fout" knorden toen twee dikke biggen
"Het moet niet leggen zijn, maar liggen"
"Oh nee," riep toen een derde zwijn
van liggen kan geen sprake zijn
want kippen in een kippenhok
die slapen zittend op een stok.
En rinkelt 's morgens vroeg de wekker
voelt elke kip zich weer kiplekker.
En dat is dan, om zo te zeggen
een mooi moment om te gaan leggen!"
Uit: Het Carnaval der Dieren

OP VERHAAL KOMEN
kermiskids
Op het moment dat ik dit schrijf, is de kermis nog in volle gang. Zelf
heb ik het wel zo'n beetje gehad. Het bloemencorso gezien op de
zondagmiddag en 's avonds, als de wagens in volle glorie onder de
lampen staan, nog even bij de Swite gekeken en gestemd voor de
publieksprijs. Op maandagmorgen de hele stoet nog een keer langs
zien trekken en de uitslag van de jurering bediscussieerd en dat is
het dan wel. De kermis zelf is voor mij minder interessant. Zo niet
voor de kinderen. Ik mag ze graag observeren in hun enthousiasme.
Het begint al bij het corso. De corsokids lijken er helemaal voor te
gaan. Ze willen scoren met hun bouwsel en dragen dat ook uit.
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Het winnende ontwerp is vaak al tijdens het corso te
herkennen aan het
originele idee, of
het prima plakwerk. Of weet vader hier meer van?
Hoe het ook zij,
trots als een pauw
paraderen ze langs
de menigte, maar
laten dat niet merken. Op 'coole'
wijze groeten ze
familie en bekenden langs de route alsof het corso dagelijks werk is.
Schoolkameraadjes proberen hun aandacht te trekken en geven
commentaar op de bouwsels van hun vriendjes. De kinderen langs
de route hebben moeite met wachten. Ze klimmen overal op, steken
in groepjes de straat over en halen gymnastische toeren uit. Eens
zag ik een meisje van zes, zeven jaar, keer op keer zonder gêne
haar groene onderbroekje showen in een perfecte handstand. Jonge
meiden van een jaar of veertien staan in groepjes bloedmooi te wezen zonder dat ze er erg in hebben, zo lijkt het. Ik moest weer denken aan die keer dat mijn kleinzoontje, toen anderhalf, het corso
zag vanaf mijn schoot. Geen spoor van angst voor het lawaaierige
spektakel. Ook niet toen zijn eigen vader langskwam met de grote
trom van de schutterij. Hij herkende papa niet eens in zijn indrukwekkende uniform. Het beeld van dat jochie, petje op, dat alles 'opzoog' wat er langs trok, staat nu nog op mijn netvlies. Tegenwoordig gaat hij zelfstandig de kermis op met vriendjes. Zijn bijeengeschraapte geld probeert hij netjes over drie dagen te verdelen, maar
dat valt niet mee! Natuurlijk hebben opa en oma ook wat 'afgeschoven', met het voornemen het daarbij te laten. Maar wie op maandagavond de lege portemonnee ziet en de hoopvolle blik erboven,
moet van goeden huize komen om voet bij stuk te houden! Zijn zusje is nog te jong om alleen te gaan. Als haar ouders met vrienden
kermis gaan vieren komt ze bij ons. Kermisgeld op zak. We krijgen
te horen dat het niet hoeft, als we te moe zijn. (We hadden ook nog
een verjaardag te vieren in het weekend.) Maar wat voor oma ben
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je als je niet grif je jas aantrekt om samen met je kleinkind het
avontuur aan te gaan? Oma van niks toch zeker? Opa heeft wat anders te doen, maar voor hij weggaat past hij een 'wisseltruc' toe; hij
kijkt eens in de kermiskas en zegt: "Dat komt goed uit!" Hij spaart
briefjes van vijf euro en wil heel graag zo'n grijs briefje ruilen voor
een rode. We horen de hersentjes kraken. Dan valt het kwartje en
met glimoogjes stemt ze toe. Samen gaan we op pad, het avontuur
tegemoet. Oma met een klein aanvullend kapitaal achter de hand;
big spenders! Onderweg merk ik veel opa's en oma's met kleinkinderen op. Ik raak in gesprek met een mij bekende oma die vindt dat
ze nog drukker is met de kleinkinderen dan vroeger met hun ouders. Het klikt enorm tussen haar en mij! Mijn lieverdje durft nog
niet in de cakewalk en haalt haar
neus op voor de draaimolen. Geen
nood; vastberaden pakt ze mijn
hand en leidt me binnen in de wereld van het gokken. Ze weet precies wat er is aan goktenten, wat ze
leuk vindt, wat het kost en hoe het
werkt. Ik houd de kas en onder het
ballen gooien en munten inwerpen
door dirigeert ze me steeds opnieuw
naar de kassa. Als ik opwerp dat ze
geen geld meer zal hebben om nog
andere dingen te doen, zegt ze dat
ze dit het aller, allerliefste wil. Dan
vallen er eindelijk kaartjes met een
totaal van tweehonderdvijftig punten
in de bak. Hoera! We mogen iets
uitzoeken! Het is slechts een sleutelhanger met een blauwe dolfijn. Ze
weet precies wanneer de pret voorbij is en leidt me weer naar de fiets.
"Niet over de markt, oma, daar is
het veel te druk." Thuis nestelen we ons tevreden met een ijsje op
de bank en maken de balans op van de kermisgang. Een mooie bal,
een knuffelschildpad, de bewuste sleutelhanger en een lollie. Dat alles voor een tegenprestatie van negenentwintig euro. Kleinigheidje
voor zoveel avontuur!
Truus Engelbarts
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REGIOKAARTDAG
kringwedstrijden
Plaats: Hotel Reijerink in Lievelde op 21 oktober 2011
Bridgen: aanvang: 10.00 uur
De deelnemers dienen uiterlijk om 9.45 uur aanwezig te zijn
om zich te laten inschrijven.
Voor het bridgen kan men zich uiterlijk 14 oktober opgeven:
bij dhr. Anton Rouwhorst, tel. 0544-373518,
Varkensmarkt 10-16, 7131 DH Lichtenvoorde,
maar liefst per e-mail naar:
antonrouwhorst@hetnet.nl
Graag opgeven per paar met voor en achternamen. De inschrijving
sluit bij 70 paren. Zoals gewoonlijk zijn er weer prijsjes te verdienen
voor de paren die eindigen op de 1 e; 4e, 8e en de 12e plaats in elke
lijn. Bij gelijk eindigen wordt er geloot.
Kruisjassen, solokaarten en jokeren: aanvang: 14.30 uur.
Opgeven: uiterlijk 14 oktober bij:
dhr. Herman Kouwert, tel. 0544-466670,
e-mail: herman@kouwert.nl
van Ostadestraat 8, 7141 XE Groenlo.
De Kruisjassers dienen uiterlijk om 14.15 uur aanwezig te zijn.
Kosten: € 3,00 p.p.
Opgave kan via de plaatselijke contactadressen.
Verdere informatie is te krijgen bij de leden van de
activiteitencommissie:
Dhr. H. Kouwert,
Dhr. B. Geutink,
Mw. B. Wissink,

tel. 0544-466670
tel. 0544-462025
tel. 0544-465842
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EXCURSIE WINDENERGIE
Enige tijd geleden werd ons gevraagd of we eventueel een fietstocht
zouden kunnen combineren met een bezoek aan een moderne windmolen in het Aaltense Goor. Deheer Henk Stoltenborg heeft aangeboden ons een rondleiding te geven in zijn windmolen. Wie heeft er
belangstelling voor het windmolen avontuur?? Graag aanmelden via
onderstaand strookje en dit deponeren in de brievenbus van de KBO
bij de Treffer. In de volgende KBO Mededelingen kunt U lezen of het
doorgaat en op welke datum. We hopen op voldoende deelname en
op windkracht 7 die dag !!
Henk Wijers,
Namens de fietscommissie
Opgavestrookje:
Ik heb belangstelling voor de excursie windenergie
Ik kom met ------- personen
Naam:
----------------------------------------------------------------------------

HUMOR
'dames'
Een lange rij vrouwen staat geduldig
voor een winkel te wachten tot ie
open gaat. Een man probeert voor te
dringen, maar het boze schreeuwen
doet hem snel achteraan de rij aansluiten. Na een tijdje probeert hij
het opnieuw, maar weer krijgt hij de woede van de vrouwen over
zich heen. Bij zijn derde poging werken de vrouwen hem eigenhandig naar achteren. Hij geeft het op, trekt zijn das recht, strijkt zijn
verwarde haar glad en zegt waardig: "Prima, dames, als u zich zo
blijft gedragen, open ik de winkel niét."
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COLOFON
KBO Lichtenvoorde
Raadhuisstraat 18a
7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
Rabobank: 38.61.06.517. t.n.v. KBO Lichtenvoorde
KvK 40102366, ANBI nummer 81642376
telefoon secretariaat: 0544-397073
b.g.g. graag antwoordapparaat inspreken.
Bestuur:
Dhr. G. Tenten

voorzitter ad interim

Mw. J. Krabben-Wolterink,

secretaris

Dhr. E. Jacobs

penningmeester
tel: 373873
tussen 17.00-20.00 uur

Mw. J. Brüning

coördinator Ledenservice w.o.
ouderenadviseurs en vrijwillige
belastinginvullers ouderen.
tel. 373485

Mw. I. Janssen-Bijkerk

coördinator Educatie:
tel. 397154 b.g.g. 373592

Mw. A. Domhof-van Uem

coördinator Culturele activiteiten
tel. 351782

Ondersteuning
Ledenadministratie:
Redactie KBO Mededelingen:

Mw. J. Meekes-Gebbinck
Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:
Dhr. H. van Aken
Mw. J. Brüning
Mw. A. Paasschens
Dhr. A. van Schaijk
Dhr. H. Scheers
Dhr. F. van Zwam

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

0544-371164
0544-373485
0544-372366
0544-371153
0544-374849
06-15239200

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 H. Olijslager,
tel. 376767.
Inleveren van kopij voor de volgende KBO Mededelingen kan via
e-mail, lichtenvoordekbo@gmail.com of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a, uiterlijk op donderdag 6 oktober 2011.
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