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AGENDA 
 
Sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar van 22/12 2018 t/m 1/1 2019 
Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.  
Zondag: 50 km. Fietsen 1e en 3e zondag in mei t/m sept. 10.00 uur. 
Elke Woensdag Wandelvoetbal, 09.30 uur 
 
Ma. 17 dec. 16.00 uur Kerstviering bij ’t Zwaantje  
Woe. 19 dec. 13.30-15.30 uur Bloemschikken:  
Do. 03 jan. 09.30-11.45 uur. Nieuwjaarsreceptie. 
Woe. 20 feb. Vrijwilligersmiddag 
Woe. 27 feb. Themamiddag Belasting en nieuwe energie in je huis.  
Woe. 23/01, 01/05, 23/10. Kruisjassen in 2019 
Woe. 13 mrt. Alg. Ledenvergadering 
Woe. 20 mrt. Excursie naar Solar Tenten 
Woe. 24 april: Voor en Door expositie-dag in ‘De Treffer’.   
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VAN DE REDACTIE 
 
Langzamerhand verdwijnt de warmte. Het weer wordt koud en 
guur. De tijd van Sint en Kerst breekt weer aan. Het is een hele 
gezellige tijd maar voor de meesten ook een drukke tijd. Cadeau-
tjes kopen, kerstboom optuigen en wat denkt u van het verzin-
nen van gedichtjes. Soms heb je inspiratie en soms helemaal 
niet. Ik zit bij tijd en wijle ook achter de computer voor me uit te 
staren en nadenken wat ik nu weer zal schrijven. Toch komt het 
elke keer weer goed. 
Wanneer u deze Mededelingen ontvangt, zitten we al in decem-
ber. 
Omdat dit de laatste van het jaar is, wil de redactie iedereen al 
vast fijne kerstdagen en een voorspoedig 2019 wensen. Geniet 
van alles en doe het rustig aan want ik heb het al vaker gezegd: 
“Un slakke en un haze komt tegelieke aan het neje joar”  
 

Ans Vonhof 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
De laatste maand van 2018 is aangebroken. 
Een maand vol verwachting, verrassingen, glitter, glamour en 
feestgedruis voor veel Nederlanders en andere wereldburgers. 
Maar een niet minder aanzienlijk deel beleeft december totaal 
anders. Verwachting, warmte, glans en emoties hebben voor hen 
een geheel andere betekenis. En een beetje van die andere be-
tekenis willen wij als KBO vereniging uitstralen naar onze leden 
en medemensen: Eind november mocht ‘de Treffer’ het trefpunt  
zijn voor bridgers die samen een gezellige middag kaartten voor 
het goede doel: Parochiële Caritas Instelling. Aan PCI draagt 
KBO ook graag jaarlijks een financieel steentje bij. In de warme 
sfeer van Kerstmis willen wij u graag ontmoeten tijdens onze 
Kerstviering op maandag 17 dec. in zalencentrum ’t Zwaantje. 
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Daar willen we samen de geboorte van Jezus Christus vieren en 
gezelligheid en warmte vinden bij en met elkaar.  
Op donderdag 3 januari treffen wij u dan wederom graag. Maar 
dan in ‘De Treffer’ om het glas te heffen op een voorspoedig en 
vooral goed nieuw jaar voor u persoonlijk en voor allen die u lief 
zijn. Maar uiteraard klinken we ook op een goed KBO jaar met 
elkaar. Een jaar waarin we elkaar ontmoeten in sportieve, educa-
tieve, creatieve en culturele momenten. Maar altijd in momenten 
van gezelligheid, eendracht en saamhorigheid. En dat laatste is 
de boodschap van het Kerstkind.  
Namens het bestuur wens ik u allen een zalig Kersfeest en een 
heel goed en gezond 2019. 

Stien Pothof-Oolthuis, voorzitter 
 

In memoriam Ger Tenten 
 
Op 72 jarige leeftijd is Ger Tenten overle-
den.    
Als echte Lichtenvoordenaar verlangde 
Ger ernaar om na zijn werkzame leven te-

rug te keren naar zijn roots. Zijn werk bij de marechaussee 
bracht hem en zijn gezin naar meerdere plekken in Nederland. 
Maar zoals gezegd Ger kwam terug en wist al snel de weg naar 
zijn geliefde voetbalveld en dus ook naar ‘De Treffer’ te vinden . 
Zijn aanmelding bij onze KBO kwam met name voort uit zijn 
hobby biljarten. Hij kwam door de week naar de Raadhuisstraat 
om een balletje te stoten en op zondag om de bal zoveel moge-
lijk in de goal van de tegenstander van ‘Longa’30’ te zien belan-
den. 
Binnen beide verenigingen liet Ger zich niet onbetuigd en werd 
hij bij de voetbalvereniging al ras gevraagd om als secretaris tot 
het bestuur toe te treden. Ook bij de KBO zag men in Ger al snel 
een gemotiveerd nieuw bestuurslid. Omdat KBO voorzitter Joke 
te Plate in het voorjaar van 2011 gevraagd werd om een nieuwe 
taak binnen de Unie KBO op zich te nemen, kwam de voorzitters-
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functie vacant. Ger nam het tijdelijk voorzitterschap op zich en 
werd in de voorjaarsvergadering van 2012 officieel benoemd tot 
preses van KBO Lichtenvoorde. Die taak begon hij met veel mo-
tivatiedrang. Maar al weldra bleek dat zijn gezondheid hem par-
ten ging spelen. Herhaalde ziekenhuisopnamen belemmerden 
hem in het uitvoeren van zijn taak zoals hij die voor ogen had. 
Ger wilde zo graag maar zijn fysiek liet hem in de steek. Na 
slechts twee jaar moest hij de voorzittershamer al weer neerleg-
gen. Dat was voor hem een moeilijk besluit maar het kon niet 
anders. Maar niet alleen het besturen viel hem zwaar. Ook zijn 
wekelijkse biljartmiddag bezoeken ging niet meer. Langzaam 
maar zeker werden steeds vaker de dagelijkse dingen, die door 
een gezond mens zo achteloos even gedaan worden, te zwaar 
voor Ger. Met respect denken we aan de wijze waarop hij dit ac-
cepteerde.  
Op 26 november 2018 was de levenskaars van Ger Tenten op-
gebrand. Wij gunnen hem zijn rust.  
Wij wensen zijn vrouw Ria, kinderen en kleinkinderen, sterkte, 
kracht en liefde om samen verder te gaan zonder man, vader en 
opa Ger.  
 

Namens leden en bestuur: S. Pothof-Oolthuis, vz. 
 

KBO Winterstop: 
 
Wij pauzeren even gedurende de Kerstweek van zat. 22 dec. tot 
en met din. 1 jan.2019. We starten weer op woensdag 2 januari.  
Het gebouw is in die periode voor alle KBO activiteiten gesloten.  
 

Kerstviering bij ’t Zwaantje: 
 
Op 17 dec. om 16.00 uur vieren we Kerstmis. 
Ds. Hans Hinkamp en em. pastoraal medewerkster Elly van den 
Bos zullen voorgaan in deze viering van woord en gebed. Ons ei-
gen seniorenkoor verzorgt de (samen)zang. Daarnaast zijn we 
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erin geslaagd om ook voor deze Kerstviering weer een mooi op-
treden (dit keer een zeer muzikaal duo) te boeken. De heerlijke 
maaltijden die de mensen van HCZ Pillen ons elk jaar weer voor-
schotelen, hoeven we niet aan te prijzen. De prachtige bloem-
stukken, gemaakt door Annie Wekking en Magda Bosman, ont-
breken ook dit jaar niet op de sfeervol gedekte tafels. Kortom.. 
kom samen met ons Kerstmis vieren. Heeft u zich nog niet aan-
gemeld voor deze Kerstviering op 17 dec. 
Meldt u dan vandaag nog aan via het formulier elders in dit blad.  
 

Mooie mijlpaal 10.000 aangiftes bereikt! 
 
Voor de 10 mannen en 2 vrouwen van onze belasting- en advies-
service groep was dinsdag 23 okt. een bijzondere dag in hun 
vrijwilligersleven. Ten gemeentehuize mochten zij uit handen van 
onze burgemeester Annette Bronsvoort een dinercheque ontvan-
gen. Deze bon ging natuurlijk vergezeld van mooie, lovende 
woorden van waardering voor al het werk dat de werkgroep ver-
richt. Sinds 2003 wordt voor mensen met een lager inkomen de 
belastingaangifte verzorgd. En niet alleen dat. Inmiddels hebben 
senioren die een beroep op de leden van de groep doen, echt 
een vertrouwensband op gebouwd met de verzorger van hun 
aangifte. Dat leidt ook vaak tot het stellen van vragen over ande-
re dan uitsluitend financiële zaken. Zo heeft de man of vrouw 
van de belasting inmiddels ook een soort signaalfunctie gekre-
gen. En kan hij of zij de problematiek die speelt in een huishou-
den aangeven bij personen die daar specifiek verder aandacht 
aan kunnen besteden. We denken hierbij dan met name aan on-
ze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s). Ook omgekeerd is vaak 
het geval: De VOA constateert en verwijst naar de belasting- en 
advieswerkgroep. En dat alles in nauwe samenwerking met de 
mensen van de gemeente. (WMO loket) Samen maken zij de cir-
kel rond. KBO vrijwilligers dragen een zeer aanzienlijke steen bij 
aan belangrijke aspecten van welzijn voor ouderen  die vaak on-
der de radar blijven. Immobiliteit, eenzaamheid, financiële pro-
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blemen etc. zijn zaken waar we niet mee te koop lopen. Derhalve 
onze welgemeende felicitaties en waardering voor het belasting-
team en in hun kielzog nemen we daar nu ook mee de dames 
van het VOA team. Nogmaals allen: Dankjewel!   
 

NIEUWE WEBSITE en een ANDER E-MAILADRES 
voor onze KBO 

 
Al ver voor de zomervakantie waren zij er al mee bezig. Maar nu 
zijn Ton Jolij, Joke Wolterink, Anette de Jong samen met Martin 
Slot van Mken Producties uit Lichtenvoorde er dan toch in ge-
slaagd om een geheel nieuwe website te ontwikkelen, te bou-
wen, zoals dat in vaktermen heet. In de nieuwe website zijn alle 
wensen opgenomen die het bestuur had wat betreffend een fris-
se, overzichtelijke, handige, heldere en vrolijke site. Om dat te 
realiseren heeft o.a. fotografe Jorieke Philippi plaatjes geschoten 
van diverse activiteiten. De mensen die zijn gekiekt zijn benaderd 
volgens het nieuwe privacy protocol en hebben dus toestemming 
verleend. Ook de website is gebouwd op basis van deze nieuwe 
wetgeving. Ons privacy protocol en cookiebeleid is erop te vin-
den. Vooral heel blij zijn we met de dagkalender. Op elk moment 
kun je zien wat er te doen is bij KBO Lichtenvoorde. Handig is 
ook het duidelijke overzicht van cursussen en activiteitenaanbod. 
Wensen kun je als bestuur hebben. Maar met een grote vereni-
ging als de onze is het geen sinecure om alles er foutloos in op 
te nemen. Er zijn veel mensen actief betrokken bij alle activitei-
ten die er plaatsvinden. Communicatie is dan ook van wezenlijk 
belang en verdient dan ook continu onze aandacht. Dit geldt 
voor het vullen en actueel houden van de site, maar ook voor al-
les wat eraan vooraf gaat en eruit voortvloeit. 
Daarom hebben we gebrainstormd over het gebruik van mail-
adressen. Dit om de poststroom zo efficiënt mogelijk te geleiden, 
maar ook om zoveel mogelijk mailverkeer voor het bestuur bin-
nen ons zicht te houden en niet via allerlei persoonlijke mail-
boxen. Bestuursleden en coördinatoren kunnen nu via mail 
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rechtstreeks worden benaderend en opgave voor een activiteit 
kan nu echt digitaal. Ook zij kunnen binnen ons domein kbolich-
tenvoorde.nl gemakkelijk informatie uitwisselen. Voor de leden 
misschien even wennen. 
Of we daar in geslaagd zijn moet in de praktijk blijken. Maar we 
gunnen ons zelf een opstartperiode om de kinderziektes er uit te 
halen.  
Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. 
De website gaat per 1 januari online onder het adres: 
www.kbolichtenvoorde.nl  
ATTENTIE: In verband met deze vernieuwing zijn wij vanaf 1 ja-
nuari te bereiken onder ons nieuwe mailadres:  
info@kbolichtenvoorde.nl. en de adressen die op de site staan 
vermeld. 
 

Namens het bestuur, Stien Pothof, vz. 
 

GEVRAAGD: Interieurverzorger m/v voor ‘De Treffer’. 
Het bestuur van SJOL is opzoek naar iemand die binnen een ge-
zellig team mede zorg wil dragen voor een schoon interieur van 
‘De Treffer’. 
Het betreft hier werkzaamheden op de maandag- en vrijdagoch-
tend. 
Voor nadere info kunt u contact opnemen met Wim Pothof   
Tel. 06- 22625055.  

 
DARTEN op maandagochtend 
 
Van 09.30 tot 11.30 uur wordt er onder het ge-
not van een bakkie koffie of thee lekker gedart 
in de grote zaal. Nu zijn ze nog maar met zijn 
vieren. Maar zij zien graag versterking. Dus als 
het u wat lijkt om op maandagmorgen de week 

gezellig te starten…kom even aan in ‘De Treffer’ om te kijken of 

http://www.kbolichtenvoorde.nl/
mailto:info@kbolichtenvoorde.nl
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het ook wat voor u is. Lees ook de oproep van de heren darters 
hier onder: 
 
Sinds 15 oktober kan gedart worden bij de KBO. Vooraf is ge-
vraagd hoeveel liefhebbers of belangstellenden wilden deelne-
men. Dat waren 5 personen. 
 
Het bestuur heeft de investering voor een dartboard en be-
schermwand goedgekeurd en jawel, dit dartboard is door een 
vakkundig persoon heel goed geplaatst.  
 
Elke maandagmorgen kan er worden gedart van 9.30 tot 11.30 
uur. Deze eerste keer was het kennismaken en darten. Het was 
heel leuk. Enkele van deze mensen hadden al eens gedart. En 
raad eens, de deelnemer die voor de eerste keer dartte heeft de-
ze partij gewonnen. De aanvanglijst met punten: elk punt moet 
driemaal geraakt worden plus de bull. 
 
Voor iedereen is darten een leuke ontspanning, gezellig en goed 
te leren. 
 
Wie zin heeft om te darten, kom op maandagmorgen 9.30 uur 
naar ‘de Treffer’. Ook zijn er reserve pijlen aanwezig om het eens 
uit te proberen. 
 

Groetjes namens de 4 darters 
Gerard Hoogesteger 

 
VOETBALLEN o.l.v. André van der Ley?  
 
Wandelvoetbal, walking football: 
samen in beweging, de tegenstander te slim af zijn, winnen en 
dan de derde helft? 
Ach waar is die tijd gebleven? 
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Nou die tijd is er weer voor alle 65+ voetballers. Wandelvoetbal 
verovert in den lande overdag de voetbalvelden. En ook KBO 
Lichtenvoorde gaat een poging in die richting wagen. Op de 
woensdagochtenden om 09.30 uur starten de mannen met kof-
fie daarna wordt er getraind en een partij wandelvoetbal ge-
speeld. 
Iedereen die het leuk vindt om daar te komen kijken en of mee 
te spelen is van harte welkom. In verband met eigen veiligheid 
zijn voetbalschoenen noodzakelijk.  
 
 

PERSBERICHT 

 
 

OldStars Achterhoek: Start Walking 
Football in Lichtenvoorde 
 
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te 
leren. Bewegen, meedoen en ontmoeten, dat zijn de basis-

principes van het Walking Football; een voetbalvorm voor 60-plussers die nog lekker actief 
bezig willen zijn. Woensdag  7 november is gestart met Walking Football in de gemeente 
Lichtenvoorde. 
 
In andere gemeenten is het al een groot succes: Walking Football. Speciaal voor 60-plussers, zes 
tegen zes, zonder keepers, op een klein veld rustig een balletje trappen. Er wordt niet gerend en 
buiten spel bestaat niet.  
Sinds enkele weken  is er op de velden van Longa ’30 (Sportpark “de Treffer”)  iedere woens-
dagmorgen, weer of geen weer,  een bont gezelschap voetballers actief. Wat ze doen? Walking 
Football!  
 
In samenwerking met buurman Longa’30 en Achterhoek in Beweging is vanuit de KBO Lichten-
voorde enkele weken geleden gestart met een groep van ± 16 enthousiastelingen. De KBO heeft 
Andre van der Ley, ooit speler van Longa ’30, bereid gevonden om de trainingen op zich te ne-
men.  
 
Verbinding staat centraal 
Door samen te voetballen kom je met elkaar in contact en blijven je fitter. Een training start rond 
9.30 met een kopje koffie of thee, gevolgd door de warming-up en een wedstrijdje Walking Foot-
ball. Er wordt getraind naar eigen kunnen. Deelnemers hoeven dus geen voetballer te zijn. En 
zowel heren als dames zijn welkom! 
 
Ook meedoen?  
Kom dan vrijblijvend een paar keer mee trainen. Iedereen kan meedoen, spelers bepalen zelf hun 
grens en  niets is verplicht. Trek makkelijke kleding en schoeisel aan(voetbal, wandel, hockey of 
gymschoenen) en ervaar hoe intensief het spelletje kan zijn. Er is al menig zweetdruppel op het 
veld neer gedaald, wandelvoetbal daagt meer uit dan de meesten vooraf denken!  
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Iedere woensdagmorgen, ben je welkom om mee te doen. Om 9.30 staat de koffie klaar in de tref-
fer, rond 10.00 start de training.. Aanmelden is niet verplicht, maar is wel prettig voor de organisa-
tie en kan door een e-mail te sturen naar lichtenvoordekbo@gmail.com. Vanaf woensdag 9 janua-
ri is de officiële aftrap, deze morgen is ook gelegenheid om vragen te stellen. De exacte invulling 
van deze morgen is nog niet bekend, maar er wordt in ieder geval getraind en Walking Football 
gespeeld. 
 
OldStars Achterhoek 
OldStars is een initiatief van Eredivisie, het Nationaal Ouderenfonds en de Vriendenloterij en is al 
in veel gemeenten in Nederland actief. Menzis, Rabobank Graafschap en Betaald Voetbal De 
Graafschap hebben nu de handen ineengeslagen om Walking Football in de Achterhoek mogelijk 
te maken onder de naam OldStars Achterhoek. Dit om 60-plussers stimuleren tot bewegen, mee-
doen en met elkaar in contact te brengen. Zij worden hierbij ondersteund door Achterhoek in Be-
weging en het Nationaal Ouderenfonds.  
 

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin ten Heggeler, procesbegeleider OldStars 
Achterhoek: Walking Football, via assisth-hengevelde@outlook.com of 06 – 55 88 82 23. 
 
 
OldStars Achterhoek is een samenwerking van: 

 
 
 
 

 
 

BERICHT VAN DE REISCOMMISSIE 
 
De reiscommissie is weer aan het werk geweest en heeft 
voor u al weer enkele reizen geboekt. 
 
Hierbij de data en de bestemmingen: 
Van 13 tot 17 mei gaan we naar Valkenburg. 
Van 14 tot 20 juli gaan we naar Herrieden in de Romantische 
Strasze. 
 
Tot zo ver de data, nadere gegevens komen later. 
 

Groeten Marietje, Evy en Thea 

mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com
mailto:assisth-hengevelde@outlook.com
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DEELNAMEFORMULIER 
KERSTVIERING 

 
 
Ondergetekende geeft ___ persoon/personen op voor de 
Kerstviering op maandag 17 december 2018. Hij/zij geeft 
daarbij KBO Lichtenvoorde toestemming eenmalig €22,50 per 
persoon af te schrijven van zijn/haar rekening. 
 
Naam: ____________________  
 
Adres: _________________________ 
 
 
Naam: ____________________ 
 
 Adres: _________________________ 
 
Aanmeldstrook inleveren uiterlijk op vrijdag 14 december in 
de brievenbus Raadhuisstraat 18a, ‘De Treffer’.  
 

NIEUWJAARSRECEPTIE op 
donderdag 3 januari 2019 

 
Uitnodiging aan alle leden en vrijwilligers! 

Vanaf 09.30 uur staat de koffie bruin, liggen de krokante, met 
slagroom gevulde kniepertjes op u te wachten. Zullen de flessen 
advocaat weer uit de koeling gehaald worden en ook daar hoort 
natuurlijk een lekkere dot slagroom op!  Geen advocaatliefheb-
ber? Geen nood. Er is genoeg ander spul  ‘onder de dop’. Ge-
noeg om samen het glas te heffen op een mooi nieuw jaar voor 
u privé maar ook voor ons samen als KBO. 
U komt toch ook?  
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AAN ONZE ZIEKEN 
 
Nu de donkere dagen voor Kerst er aan komen, krijgen veel zie-
ke en eenzame mensen het moeilijk. Alles ziet er veel somberder 
uit. Wat voor de één een gezellige sfeervolle tijd is, is voor de 
ander een verschrikking. Ik hoop dat er mensen zijn die in deze 
tijd even bij de zieke en eenzame op bezoek komen. Een beetje 
belangstelling doet zo veel. Ziek zijn is niet leuk en iedereen wil 
graag gezond zijn. Maar zo werkt dat in het leven niet. 
Vanaf deze plek wil ik alle zieke en eenzame mensen heel veel 
sterkte toewensen en hopelijk schijnt er voor u een lichtje in de 
duisternis tijdens de feestdagen. 
 

Ans Vonhof 
 

KBO ZWEMACTIE: 
 
Kom gratis zwemmen in ons eigen Meekeneschbad:  
Knipkaart is geldig in de maanden januari en februari 2019. Gel-
dig tijdens de doelgroepen fifty-fit en ZOMA. (Openingstijden zijn 
op www.meekenesch.nl/openingstijden te vinden.) Kaart uitslui-
tend voor leden van KBO. Max. 1 doelgroepenkaart p.p. Deze 
kaart is goed voor 3x gratis les en 2x gratis koffie/thee. Niet in te 
wisselen voor geld of delen van officiële badenkaarten en of 
abonnementen.  

http://www.meekenesch.nl/openingstijden
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INLOOPSPREEKUUR  
van ProWonen bij ‘de Treffer’  
 
 

Ouder worden in uw eigen woning 
 
U wilt het liefst oud worden in uw eigen huis. U woont prettig, 
veilig en gezellig. Maar hoe moet het als u ouder wordt? Als de 
tuin te veel werk is en de trap en de afstand tot het centrum een 
obstakel vormen? Verhuizen is veel gedoe en er is nog geen di-
recte noodzaak. Toch is het goed om er alvast eens over na te 
denken. 
  
“Je moet vooruit denken” 
 
Kom naar het inloopcafé van de KBO op donderdag 17 januari 
van 9.30 tot 11.30 uur in ‘de Treffer’, Raadhuisstraat 18a in Lich-
tenvoorde. Hier houdt ProWonen inloopspreekuur voor iedereen 
die meer wil weten over zo lang mogelijk thuis blijven wonen. U 
kunt allerlei vragen over huren en inkomen stellen, zoals: 
 

Hoe kom ik aan een huurwoning?  
Wat kost een huurwoning eigenlijk?  
Krijg ik huurtoeslag?  
Verdien ik niet teveel voor een huurwoning?  
Telt het inkomen van de kinderen ook mee?  

 
Ook kunt u zich direct inschrijven als woningzoekende. De in-
schrijving verplicht u tot niets, maar geeft u wel meer zekerheid 
voor straks. Als het écht nodig is. 



 14 

VAN DE FIETSCOMMISSIE 

 
Op 30 oktober werd de laatste tocht ver-
reden van 2018. Afsluiting van een heel 
goed seizoen. Op de dinsdag werd ge-
middeld door 18 personen gefietst en op 
de zondag door 21 personen. Een lichte 

stijging ten opzichte van vorig jaar. Er is een tocht, op 1 mei, af-
gelast vanwege het slechte weer. 
Niet iedereen had in april de winterslaap nog niet goed uit, ook 
niet bij de commissie leden. Zo kon het gebeuren dat een van de 
voorfietsers links af ging en de andere rechts. 
Het blijkt maar weer, ook de commissieleden zijn mensen. 
Een pauze plaats in een speeltuin viel bij sommige dames in 
goede aarde, de schommels werden goed gebruikt. Er word dus 
niet alleen gefietst. 
De fietsvierdaagse is door bijna 250 mensen vier dagen gefietst. 
Daarnaast hebben ook 150 mensen een of meerdere dagen ge-
fietst. Hier was ook een toename van het aantal deelnemers ver-
geleken met het vorig jaar. 
Totaal gezien was het een uitstekend jaar, komt natuurlijk ook 
door het mooie weer. De fietscommissie bedankt jullie allen voor 
de deelname en we zien jullie graag terug in 2019, waarin ook 
voor de 25e keer de fiets4daagse wordt georganiseerd. 

 
Namens de fietscommissie,  

Laurens Wopereis 
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NIEUW Cur-
sus fotobe-
werking 
 
In febr. 2019 
willen we star-
ten met de 
cursus “Foto-
bewerking met 
Jorieke”. 

De cursus wordt gegeven in het computerlokaal van ‘De Treffer’ 
en wordt gegeven door Lichtenvoorde fotografe Jorieke Philippi. 
http://www.joriekephilippi.nl 
 
De cursus: 
- Het aantal cursisten is max. 8 personen. 
- De cursus bestrijkt 6 cursusavonden. 
- De cursus vindt  plaats op de maandagavond van 19.30 - 
21.00 u. 
- De cursusavonden zijn op : 04; 11; 18; 25 februari en op 
11 en 18 maart. 
- De kosten zijn € 60,- inclusief cursusmateriaal. 
 
De benodigde software wordt ter beschikking gesteld en in over-
leg geïnstalleerd. Met diegene die zich opgeeft en dus daadwer-
kelijk deelneemt wordt contact opgenomen. 
 

Contactpersoon: Dhr. T. Jolij telefoon: 06-41130412 
 

VERSLAG KRUISJASMIDDAG woensdag 7 november 
 
Deze 3e en laatste kruisjasmiddag van 2018 met wederom een 
volle bezetting van 64 personen. 
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Na een welkom werd allereerst even een ogenblik stilte gevraagd 
i.v.m. het overlijden van mevr. Mellink en mevr Lageschaar. Ja-
renlang waren beiden aanwezig bij alle kaartmiddagen.  
Vervolgens werden om reden dat enkele nieuwelingen aanwezig 
waren de spelregels nog even doorgenomen. 
Tevens ging het deze middag om het koppel dat zich aan het 
eind zowel bij de dames als heren kampioen van 2018 mag 
noemen. Bij de dames stonden op dat moment mevr. Harbers en 
mevr. Wopereis met 7580 punten bovenaan. Bij de heren waren 
dit dhr. Rouwhorst en dhr. Ankersmit met 7480 punten. 
Na een spannende maar sportieve middag over 3 rondes werd 
het resultaat opgemaakt. 
Voor de prijsuitreiking nam de voorzitter van de KBO mevr. 
Pothof het woord om alle aanwezigen te bedanken voor hun 
aanwezigheid en ook met de opkomst van zo velen naar deze 
kruisjasmiddagen. Tevens werden alle vrijwilligers bedankt die 
zich belangeloos inzetten om deze middagen te kunnen organise-
ren. Zonder vrijwilligers kan geen enkele organisatie draaien en 
ook zeker een KBO niet. 
 
De prijsuitreiking van 7 november 2018 
Over 3 rondes was de poedelprijs met 2900 punten voor dhr. 
Raben en dhr .Reuling 
De 4e prijs met 3920 punten: dhr. te Plate en dhr. Kortbeek. 
De 3e prijs met 3980 punten: dhr. Baks en dhr. Wekkng 
De 2e prijs met 3990 punten: dhr. Rensing en dhr. Bluiminck 
De 1e prijs met 4470 punten: dhr. Oonk en dhr. Mombarg 
 
De kruisjaskampioen van 2018 over 3 middagen was : 
Bij de dames met een totaal aantal van 10980 punten mevr. 
Harbers en mevr. Wopereis. 
Bij de heren met een totaal aantal van 11760 punten dhr. Oonk 
en dhr. Mombarg 
 
Voor 2019 zijn de volgende kruisjas data vastgezet n.l. 
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Woensdag 23 januari 2019, aanvang 14.00 uur 
Woensdag 1 mei 2019, aanvang 14.00 uur 
Woensdag 23 oktober 2019, aanvang 14.00 uur 
 
Enkele aandachtspunten zijn wel van belang voor 2019: 
graag gepast betalen totaal € 5,00 per koppel ofwel € 2,50 per 
persoon. 
Wanneer mogelijk ZELF een pen meebrengen. Consumpties uit-
sluitend met munten te voldoen. Geld wisselen is niet mogelijk 
aan de bar.  
Graag munten uit de automaat en ook met € 5,00 of € 10,00 ge-
past te verkrijgen. 
 
Tot slot iedereen fijne feestdagen en graag ALLEN tot 23 januari 
a.s. 

Annie Eskes en Antoon Rooks  
 

VERSLAG SNOEICURSUS 
 
Op zaterdag 6 oktober togen 16 deelnemers van de door de KBO 
georganiseerde snoeicursus naar tuincentrum van Ooijen. 
Ondernemer Andries en echtgenote Anja heetten ons van harte 
welkom en trakteerden ons op een kopje (bekertje) koffie/thee. 
Ik was wel verrast toen ik gezichten van voor mij bekende men-
sen zag! 
Wilden deze nog een cursus volgen? Kenden ze het niet na zo-
veel jaren tuinieren? Of was het gewoon interesse om nog wat 
nieuwe handigheidjes te horen van een specialist. 
Ik denk het laatste. De specialist bleek een gedreven Andries van 
Ooijen te zijn. 
Eerst een presentatie van te gebruiken gereedschappen. Daarna 
voor “ons aller neus” een demonstratie hoe diverse planten ge-
snoeid dienden te worden en in welke periode. Ook pitvruchtbo-
men (appel-perenbomen) en- steenvruchtbomen (pruimen, ker-
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sen, druiven, perziken en abrikozen) kwamen aan de orde. Daar-
na naar buiten om in zijn eigen prachtige tuin, waardevolle tips 
aan de deelnemers te geven. 
Tot slot toonde echtgenote Anja de verschillen in prijs van snoei-
scharen. De prijs van een “hobby snoeischaar” bedroeg € 7,-- en 
de snoeischaar van een professional € 58,--. 
Over kwaliteit gesproken. 
Dit ontlokte een van de deelnemers de uitspraak: De ergernis 
van de slechte kwaliteit duurt voort als de geneugten van de lage 
prijs al lang vergeten is. 
Conclusie: 
Een leerzame morgen voor iedereen. Tot verrassing van iedereen 
kregen de deelnemers naslagwerk mee met tips over diverse 
soorten planten en adviezen hoe gesnoeid moet worden. 
 

Jan Domhof 
 

VERSLAG KOERSBALTOERNOOI gespeeld in AALTEN 
 
Ook dit jaar waren wij, koersballers van ‘De Treffer’, weer uitge-
nodigd om deel te nemen aan het toernooi in Evenementen cen-
trum ‘De Hofnar’ te Aalten. We hebben deelgenomen met maar 
liefst 13 personen. Omdat we die 4e oktober ’s morgen in onze 
thuishaven al flink ingerold hadden, waren we in prima conditie. 
Op de fiets en per auto waren we er om 13.00 uur. We werden 
hartelijk ontvangen met koffie/thee en lekkere cake. Nadat 
iedereen zijn baan toegewezen had gekregen, kon het rollen be-
ginnen. Steeds weer is dat even wennen. Je hebt te maken met 
andere matten en ballen. Daardoor zit de spanning er meteen 
goed in. In de pauze was er voor iedereen een drankje met heer-
lijk krentenbrood. Daar door gesterkt gingen we ook na de break 
weer fanatiek aan de slag. Met als resultaat een mooie 4e plaats. 
Maar het is niet alleen de plek waarop je eindigt, die telt. Het zijn 
de gezelligheid, de spanning en de onderlinge contacten die een 
toernooi zo mooi maken. Na afloop was er voor iedereen nog 
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een lekker broodje. Tevreden gingen we huiswaarts. Maar niet 
nadat we onze dank en waardering hadden uitgesproken naar 
Gerard Teunissen en zijn familie, voor de perfecte organisatie 
van die mooie middag in Aalten.   
 

Groetjes van Dora te Moller, namens alle koersballers  
 

UITNODIGING presentatie Tenten Solar 
 
Beste KBO-leden, 
 
Tenten Solar Zonnepanelen is de specialist, groothandel, leve-
rancier en installateur op het gebied van zonne-energie. 
 
Tenten Solar verzorgt speciaal voor de KBO-leden een presenta-
tie c.q. voorlichting op het gebied van zonne-energie en alles wat 
daar mee samenhangt. 
De presentatie wordt verzorgd door Dominic Monasso. 
 
Als U interesse heeft, dan komt u op eigen gelegenheid 
naar onderstaand adres.                                     
U bent van harte uitgenodigd. De koffie staat klaar. 
Datum: 20 maart 2019, Aanvang: 14.30 uur 
Adres: Tenten Solar, Koningslinde 25, Lichtenvoorde. 
 
Let op: Wilt U het onderstaand aanmeldformulier invullen en re-
tourneren in onze brievenbus aan de Raadhuisstraat 18a, De 
Treffer. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding presentatie Tenten  Solar 
 
Naam:_____________________________ 
Tel:_______________________ 
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AAN ONZE JARIGEN 
 
Een paar weken geleden ben 
ik 65 jaar geworden. Vroeger 
zat je op die leeftijd al in het 
bejaardencentrum. Dat kun 
je je nu niet meer voorstel-
len. De mensen worden over 
het algemeen ouder. Ik vond 
65 jaar een reden voor een 
feestje.  
Dus nieuwe kleren gekocht, 
naar de kapper geweest, 
mooi opgetut.  
De vrienden vonden allemaal 
dat ik er mooi uit zag. Mijn 
man grijnsde toen even naar 
mij en zei: “Joa, joa met vulle 

geld en un betjen goeje wille is der nog wal wat van te maken”. 
Grote lachsalvo’s alom maar ik ken hem gelukkig langer dan 
vandaag. Al met al was het een gezellig feest en ik hoop nog ja-
ren mee te kunnen. 
Ik kan u dan ook nog jaren van harte feliciteren via deze Mede-
delingen.  
Dus, mensen die de komende tijd jarig zijn, wil ik langs deze weg 
van harte feliciteren en alle goeds toewensen voor de komende 
tijd. 
 

Ans Vonhof 
 

Iedereen op stap met Careaz electrocar 
 
Kom d’r es uut met de Careaz electrocar. 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 
17.00 uur met de chauffeur. Tel: 06- 22154721   
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KBO FILMSEIZOEN 2019 
 
Januari 25: Demain tout commence  

Samuel leidt een rustig leven in Zuid Frankrijk zonder ver-
antwoordelijkheden. Op een dag krijgt hij het nieuws van een 
van zijn ex-vriendinnen te horen dat hij de vader is van haar 
enkele maanden oude dochtertje Gloria. Zij laat haar bij Sa-
muel achter en vertrekt. Hij ziet deze grote verantwoordelijk-
heid niet zitten en reist met Gloria naar Londen in de hoop 
daar de moeder te vinden en het kind bij de moeder terug te 
brengen. Deze zoektocht is tevergeefs. Acht jaar lang wonen 
zij samen, hij bouwt een nieuw leven op en inmiddels zijn zij 
onafscheidelijk geworden. Maar dan duikt op een dag Gloria’s 
moeder weer op en eist haar dochter terug. Maar daar heeft 
Samuel inmiddels toch een andere mening over.  

  
Februari 22: Toni 

Een ongenadig portret van twee verwoeste mensen. Tonio is 
de dappere, niet sentimentele verfilming van A.F.Th. van der 
Heijdens roman over zijn enige zoon Tonio die in het voorjaar 
van 2010 al fietsend door de Amsterdamse binnenstad ver-
ongelukte. Dit is tot nog toe een van de beste Nederlandse 
films ooit gemaakt. 

 
Maart 29: La Villa 

In een slaperig Frans kustplaatsje in de buurt van Marseille 
komen 3 kinderen na jaren weer bij elkaar in de villa van hun 
vader die door een beroerte is getroffen. Zij staan niet alleen 
voor de beslissingen over wat te doen met de erfenis, zijn 
zelfgebouwde villa en zijn restaurant. Maar ook hoe hij de ja-
ren die hem nog resten verzorgd zal moeten worden. De te-
rugkeer naar de plek van hun jeugd brengt prettige en min-
der fijne herinneringen naar boven. Nu zij zelf ook een dagje 
ouder worden hebben zij moeite met het verleden los te la-
ten en te berusten in het hier en nu, in wat het leven hen 
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gebracht heeft. Ingrediënten als het Zuid Franse landschap, 
jong vs oud, arbeidersklasse tegenover nieuw geld maken 
deze film uit 2017 de moeite van het bekijken meer dan 
waard.  

 
OP VERHAAL KOMEN 

Seizoenen 
 
Na de hete en droge zomer en de milde herfst is het dan einde-
lijk wat natter en minder heet. Bij ons gingen er op de valreep 
nog een paar heestertjes dood toen ik al dacht er zonder kleer-
scheuren vanaf te komen.. Daar zal nog vervanging voor moeten 
komen.  
In de krant las ik het advies om pinussoorten aan te planten, 
omdat we dergelijke zomers in de toekomst meer zullen meema-
ken. Naaldbomen in het algemeen zouden beter bestand zijn te-
gen de droogte. Nu vind ik een enkele groenblijver tussen de 
bladverliezers goed te pruimen, maar om pinussen massaal in de 
tuin te planten zoals gesuggereerd werd, nee dank je wel. Het 
wisselen van de seizoenen moet er zijn om ieder voorjaar te ge-
nieten van de totale vernieuwing in de natuur. Opkomst en neer-
gang van al wat groeit en bloeit hebben we ook nodig om  ons-
zelf steeds weer te vernieuwen. Dan kijken we opnieuw met fris-
se blik naar de jonge knoppen, de rijkdom van de zomerbloei en 
het kleurende herfstblad. Als dat gevallen is verheugen we ons 
op de feestdagen, om daarna reikhalzend uit te zien naar het 
voorjaar. Zouden we dat ook doen als de natuur eeuwig groen 
zou blijven? Ik denk het niet. 
Wat als de kerstboom zijn naalden niet zou laten vallen en het 
hele jaar in de kamer zou kunnen staan met de ballen eraan? 
Nee, de naalden moeten vallen. Dan krijgen we er genoeg van. 
Weg met die troep. Daar hebben we weer lang genoeg tegenaan 
gekeken. Als de boom op de stoep ligt te wachten op de ophaal-
dienst en de ballen weer op zolder staan, zetten we een bos wil-
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genkatjes, anemonen of tulpen in de kamer. Voorjaarsboden 
waarmee alles weer van voren af aan begint.  
Het is pas half november als ik dit schrijf, maar over een paar 
weken is het weer zo ver. Dan slepen we weer met verse den-
nenbomen, hangen er nieuwe versiersels in, of de ballen van 
oma waaraan we zo gehecht zijn. Het stalletje komt eronder en 
het kindje in de kribbe. Ik las over een familie die allemaal sa-
men de boom versieren. Als het zover is mag de jongste aanwe-
zige gezeten op opa`s schouders de piek op de boom zetten. 
Een goed idee.  Dan gaan de lichtjes aan en kijken we in de 
glanzende ogen van kinderen en kleinkinderen en genieten, elk 
jaar weer. Zo moet het zijn. Zonder de seizoenen zou dat heel 
anders zijn. 
Ik wens iedereen toe samen met alle geliefden weer te genieten 
van het kerstfeest. En, als we massaal de naalden opgeveegd 
hebben, vol optimisme en nieuw verlangen naar het voorjaar uit 
te zien. 
Veel geluk, gezondheid en genieten in het nieuwe jaar!  
 

Truus Engelbarts 
VERSPREIDING in 2019 van  

KBO MEDEDELINGEN en KBO-PCOB magazin 

 
      Kopij uiterlijk   Distributie 
      inleveren op 
Nr. 2 februari  10 januari    31 januari 
Nr. 3 maart   07 februari    28 februari 
Nr. 4 april   07 maart    28 maart 
Nr. 5 mei    11 april    02 mei 
Nr. 6 juni    09 mei     30 mei 
Nr. 7/8 juli/augustus  06 juni     27 juni 
Nr. 9 september  08 augustus   29 augustus 
Nr. 10 oktober  05 september   26 september 
Nr. 11 november  10 oktober    31 oktober 
Nr. 12/1 dec./jan.  14 november   05 december 
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Juristentelefoon:  
SteentjesWoltersMulder: (zie artikel elders) Tel. 0544-397200,  
info@steentjeswoltersmulder.nl  
 
KORTINGNIEUWS  speciaal voor leden KBO-L'voorde 
DUTHLER MODE: 
U ontvangt 10% korting op de artikelen op vertoon van uw op 
naamgestelde KBO pas.  
 
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan Dijkstraat 5  
Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 maal per 
maand, verantwoord sporten onder leiding van een fysiotherapeut. Dat 
komt globaal neer op € 7,50 per les.   
Maximaal 5 personen in de groep. Een therapeut om u te begeleiden. 
Het betreft hier cardio, grondoefeningen, fietsen en meer. Neem con-
tact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fysiotherapie Lich-
tenvoorde. Tel: 0544-372727 of per e-mail: 
richard@fysiolichtenvoorde.nl  
 
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de Es-
straat waar u onder deskundige leiding een individueel programma 
kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting. (tel. 375555) 
 
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsseveldse-
weg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje mee.) 
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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 terug-

gebeld. Contributie per lid per kalenderjaar: € 25,00 
 

Bestuur en ondersteuning: 
 
Stien Pothof-Oolthuis         voorzitter, tel. 371379 

 
Jan Wolterink      secretaris, tel. 06-54272541 

 

Hans Halink              penningmeester, tel. 374744 
tussen 17.00-19.00 uur 

  
Ton Jolij             coördinator Educatie, 

tel. 06 41130412 

 
Marjolein Rosendaal-Boenders  coördinator Culturele Activiteiten,  

         tel. 06 2672 2162 
 

Thea Elferink-ten Have           coördinator Welzijn, tel. 373878 
 

Marja Koenders-Harmsen   ondersteuning  

 
Evy Veuger-van der Kamp    reizen, tel. 371589 

Marietje te Brake-Geerdinck   reizen, tel. 372117 
Thea Elferink-ten Have     reizen, tel. 373878 

 

Vrijwillige Ouderenadviseurs:  Thea Elferink-ten Have, coördinator 
tel. 373878 

Vrijwillige Belasting/adviesservice:  Henk van Beek, coördinator  
tel. 370255 
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Ledenadministratie:     Joke Wolterink, tel. 397073 
(via secretariaat KBO) 

 
Redactie KBO Mededelingen:   Ans 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 Antoon Rooks, tel. 
373768. 
 
Kopij: Uiterlijk op 10 januari 2019 inleveren van onder-
tekende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 2, februari 2019 
Per e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: 
Raadhuisstraat 18a.  
 

mailto:info@kbolichtenvoorde.nl

