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AGENDA
Voor KBO zal ‘De Treffer’ gesloten zijn van ma. 14 juli t/m vr. 2 aug.
Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.
Dinsdag: 25 km. Fietsen in april én okt. 14.00 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
* Bloemschikken: 13.30-15.30u.: di. 16 april.
* Woe. Kruisjassen in 2019: 01/05, 23/10.
* Woe 27 maart: BINGO 14.00 uur
* Vrij 22 en 29 maart: KERAMIEK 09.15 uur
* ZENTANGLE: maandag 20.00 uur 25/3, 01/4, 08/4 en 15/4
* Woe. 24 april: Voor en Door expositie-dag in ‘De Treffer’ 14-00-17.00 uur
* 13 t/m 17 mei: 5 Daagse reis Valkenburg
* di. 28 mei en 4 juni. Dagtocht Meyerwerf Papenburg, vertrek 07.30 uur
* NB: Regiokaarten Lievelde: 11 okt. Aanvang bridge: 09.45 u., kruisjassen/solo
kaarten: 14.30 uur.
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WOORD VAN DE REDACTIE
fleurig
Het zit er aan te komen! U zult wel denken: ”Wat?”
Het voorjaar natuurlijk. Ik denk dat er velen onder u zijn die er
met smart op zitten te wachten. We hebben in februari al een
voorproefje gehad. Je kreeg toen het idee dat je al midden in de
lente zat. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer. En dan hebben we ook nog: Maart roert zijn staart. Dat hebben we deze week
wel gemerkt met regen, harde wind hagel en zelfs onweer. Het
viel me op dat de vogeltjes al weer aan het fluiten zijn. Dat geeft
me een vrolijk gevoel. En als dan de zon ook nog schijnt, ziet het
er allemaal veel fleuriger uit.
Je krijgt dan weer zin om te wandelen en te fietsen. Dat is ook te
merken aan de andere mensen. Opeens zie je veel meer mensen
buiten. Als u dan ’s avonds moe maar voldaan weer thuiskomt, ligt
daar de KBO-Mededelingen. Ik wens u ook nu weer veel plezier
met het lezen ervan.
De redactie
VAN DE BESTUURSTAFEL
We zijn nu midden in de Veertigdagen- oftewel de vastentijd. Voor
velen onder ons een tijd van modern vasten. ‘Ik pas’ heeft voorafgaand aan deze periode veel aandacht gekregen. Men wil mensen bewegen vooral eens kritisch naar hun consumptiegedrag te
kijken. En dan met name naar hun houding ten opzichte van alcoholhoudende drankjes. Veel mensen, zowel oud als jong gebruiken
deze periode om even pas op de plaats te maken met alle uitbundigheid of overdadigheid, in welke vorm dat dan ook mag zijn. Een
bewustwording. En dit zonder het strenge van wat wij destijds in
de ouderwetse vorm van vasten en onthouden hebben ervaren.
Helemaal niet slecht, denk ik. Uit opmerkingen van velen valt op
te maken dat de meeste mensen een periode van ‘pas op de
plaats’ als louterend ervaren. Het is nog wat vroeg maar ik wens
Nr. 4 - april 2019 - Pagina 2 van 20

u allen een goede voorbereiding op het Paasfeest toe. In welke
vorm u dat dan ook doet.
En of de (nieuwe) zomerkleren die dag al aan kunnen naar de kerk
of op visite??? Dit oude gebruik is al lang uit ons systeem gebannen maar een mooie stralende, louterende Paasdag.. daar hopen
we natuurlijk allemaal op.
Beleidsplan 2019-2024
Samen hebben de bestuursleden een vernieuwd beleidsplan 20192024 opgesteld. Het vorige plan was gemaakt voor de periode
2011- 2016.
En dan ga je als bestuursleden eens kritisch kijken naar wat gehaald is van die beoogde plannen en waar het beleid op stuk gelopen is. Nou stukgelopen is er nagenoeg niets. Ware dat wel zo
dan waren we inmiddels al lang om de oren geslagen met verwijten uit het werkveld en tijdens de ledenvergaderingen. We zijn
ons terdege bewust van het feit dat we kwaliteit moeten (en dat
willen we ook) bieden. Tijden veranderen, behoeftes veranderen,
de veranderingen gaan sneller. Aanpassingen zijn dus nodig. Dat
vergt een kritische blik op hetgeen geboden wordt. Het nieuwe
beleidsplan wordt na de Algemene ledenvergadering op de website geplaatst. Daar kunt u alles rustig doornemen. En …opmerkingen zijn welkom.
Ook kunt u de jaarverslagen over 2018 terug vinden op de website. We zijn er van afgestapt om jaarlijks veel ‘papieren tijgers’
aan te maken en te distribueren onder de leden. Veelal verdwijnen
die al weldra in de papierbak. Wie het op prijs stelt om toch een
papieren exemplaar van het beleidsplan te ontvangen kan dat aangeven voor 15 april. U ontvangt dan z.s.m. een exemplaar.
Beleidsplan 2019-2024 en jaarverslag 2018
U kunt kennis nemen van het nieuwe beleidsplan en het jaarverslag via onze KBO website. Wie een papierenexemplaar wenst te
ontvangen kan dat tot 15 april aangeven via het secretariaat.
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Nieuwe Laptops via RABO actie ’Hart voor de Achterhoek’??
Wij overwegen om dit jaar deel te nemen aan de RABO actie ‘Hart
voor de Achterhoek’. De actie houdt in dat leden van de RABO
bank kunnen stemmen op diverse projecten en activiteiten die ontplooid worden op heel veel terreinen.
Omdat in ons educatielokaal heel veel verouderde computers
staan die nodig aan vervanging toe zijn, willen wij ons ook inschrijven voor die actie. We hopen dat onze leden maar ook andere
mensen ons een zodanig warm hart toedragen, dat zij veelvuldig
op ons stemmen. In het (recente) verleden hebben wij veel 50plussers kunnen helpen tijdens hun zoektocht op de digitale snelweg. Het is nog maar een kleine 3 jaar geleden dat RABOmedewerkers hun klanten in ‘De Treffer’ instrueerden hoe om te gaan
met het digitale betalingsverkeer. Nog steeds komt men met gerichte vragen naar de computerinstuif middagen bij digi problemen. Maar juist ook hier geldt dan: ‘Je moet bij de tijd blijven’ en
het materieel op peil houden om service te kunnen bieden.
Daarom moet er vernieuwd worden. En hoe mooi zou het zijn dat
wij via die RABOactie veel van onze lede, die vaak ook hun klanten
zijn, actueel geïnformeerd en geïnstrueerd kunnen houden!
Dus.. als het te zijner tijd zover is hopen we op de stemmen van
onze leden! U hoort er meer over!
Namens het bestuur
Stien Pothof
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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DOOR en VOOR dag in ‘De TREFFER’
DATUM:

woensdag 24 april 2019

OPEN:

14.00-17.00 uur

VOOR WIE:

Alle KBO leden, hun (klein)kinderen
andere belangstellenden.

WAT:

Schilderkunst, keramiek, dans, zang, zentangle, computerinfo, houtsnijkunst, cursusinfo, bloemschikkunst, jeu de boules, biljarten,
yoga, kaarten, handwerken, fiets- en wandelroutes, darten, enz. enz.

ENTREE:

gratis

CONSUMPTIES:

€ 1,00

SPECIAAL:

Kleine attentie voor kinderen

DUS:

Een gezellig uitje voor alle leeftijden.

DUS:

KOMEN naar de KBO Lichtenvoorde op 24 april.

en

NB Exposanten:
Materialen inleveren en exposeren: Tussen 10.00 en 11.00 uur.
De koffie staat klaar.
Materialen ophalen: Vanaf 17.00 uur.
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BEZOEK AAN PAPENBURG ERG POPULAIR
Twee dagtochten naar Meijerwerf!
De dagtocht naar Papenburg mag zich verheugen in een erg hoge
mate van populariteit. Binnen no time waren er ruim 80 aanmeldingen voor deze interessante trip.
Daarmee was bus voor dinsdag 28 mei binnen enkele dagen vol
geboekt.
Een tweede bus op die datum inhuren bleek onmogelijk.
Maar wij zijn er in geslaagd om deze tocht te herhalen op dinsdag
4 juni .
De leden die net achter het net visten voor de reis op 28 mei zijn
middels een brief thuis, ingelicht en uitgenodigd voor de bustocht
van een week later.
De vertrektijd blijft net als op 28 mei: 07.30 uur.
De periode van ontbijt tot lunch is (ondanks koffie met gebak onderweg) mogelijk voor sommige deelnemers wat lang. Neem in
dat geval een boterhammetje mee.
Denk aan uw identiteitsbewijs of pas, verzekering.
Tot ziens in de bus naar Papenburg!
De reiscommissie: Evy, Marietje en Thea
FIETSCOMMISSIE NIEUWS
Op dinsdag 2 april om 14.00 uur start het
fietsseizoen 2019. De fietscommissie, die in
het begin van het vorig jaar nog maar uit 6
leden bestond en nu uit 9 leden, heeft een
aantal mooie routes uitgezocht.
Deelname is gratis, je hebt alleen een fiets nodig, met of zonder
elektrische ondersteuning, en je bent lid van de KBO. Driewielers
zijn helaas uitgesloten.
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Meedoen kost alleen een beetje tijd en zo nu en dan een paar
zweetdruppels. Daar tegenover staat; het is gezond, je bent in
beweging en het is gezellig om met een groep te fietsen. De
afstand is ongeveer 25 km.
Noteer ook alvast in de agenda de eerste tocht op zondag 5 mei.
De afstand is 50 km. Start vanaf de Treffer om 10.00 uur precies
De Fietscommissie

VRIJWILLIGERSMIDDAG IN DE TREFFER
Op 20 februari werd de jaarlijkse vrijwilligersmiddag gehouden in
De Treffer. Van de 140 vrijwilligers waren er 110 aanwezig. Ze
werden allemaal voorzien van een kopje koffie of thee.
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Onze voorzitter, Stien Pothof, opende de middag. Ze was heel blij
met alle aanwezigen. Het bestuur weet zich zo gesteund door alle
vrijwilligers. Want zonder hen kunnen ze niets.
En natuurlijk waren er ook een aantal mensen die gehuldigd werden.
Dit jaar viert de fietscommissie hun 25-jarig jubileum. Uit hun gelederen werden er drie gehuldigd te weten: Mevrouw Marietje
Krabbenborg-Molenkamp (12½ jaar), meneer Henk Wijers (12½
jaar) en mevrouw Annie Donderwinkel-Harbers (25 jaar).
Henk en Marietje hebben vele duizenden kilometers gereden om
mooie routes te kunnen uitzetten.
Als laatste werd Lien Krabbenborg-Waalderbosch (25 jaar) toegesproken. Zij heeft veel werk verricht in de horeca.
Als laatste kregen de vrijwilligers die deze middag het werk deden
een kleine attentie.
Kitty Buil kwam, namens de gemeente, spreken over de vrijwilligersverzekering bij Oost-Gelre. De gemeente heeft een verzekering voor alle vrijwilligers waarmee de risico’s zo goed mogelijk
worden afgedekt.
Na een vragenronde was het tijd voor een drankje.
De mensen konden gezellig met elkaar kletsen.
En……. ineens was hij er. Wie zult u denken?
Daar kwam zomaar Dorus (Tom Manders) binnenwandelen. Nu
zult u denken: hoe kan dat nu. Die is toch al lang overleden?
Klopt.
Het bleek de heer Derk te Riet uit Groenlo te zijn.
(www.dorusparodie.nl) Zijn imitatie van Dorus was perfect. Wie
kent niet de twee motten en poessie mauw. Hij betrok de mensen
bij zijn optreden. Dat maakte het zo leuk. Er werd dan ook uit volle
borst meegezongen en meegedaan.
Aan het einde van de middag kwamen de heren Pillen met een
warm en koud buffet. De mensen hebben daar heerlijk van gegeten.
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Al met al was het een heel gezellige middag en ik denk dat ik
namens alle vrijwilligers spreek als ik zeg: “Bedankt bestuur voor
deze waardering”
Ans Vonhof
Lichtenvoorde vroeger

RECTIFICATIE
U als oplettende lezer heeft vast opgemerkt dat de foto in de vorige KBO Mededelingen niet paste bij het artikeltje over de spoorlijn Zutphen-Vorden-Ruurlo-Lichtenvoorde-Winterswijk.
Het betreffende plaatje is een afbeelding van het tramstation Lichtenvoorde. Onze excuses!
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5-DAAGSE REIS 2019 van 13 t/m 17 mei 2019
Natuurlijk heeft de reiscommissie ook voor dit jaar weer een leuke
5-daagse reis georganiseerd.
Dit jaar gaan we naar het mooie Limburg.
In het plaatsje Valkenburg hebben we voor dit jaar weer een
mooie bestemming kunnen reserveren.
We logeren in het sfeervolle Hotel Schaepkens van Sint Fyt.
Het hotel ligt op slechts een paar honderd meter van het centrum.
Dit hotel heeft een prachtige ligging en een heerlijke tuin met een
groot terras.
Wat mag u verwachten tijdens deze reis?
•

We vertrekken op maandag 13 mei om 9.00 uur vanaf
de parkeerplaats bij de Treffer en rijden naar het mooie
witte plaatsje Thorn. (Inmiddels bekend van de TV docu
‘Typisch Thorn’.)
• Hier beginnen we met natuurlijk Limburgse vlaai en koffie
en gaan daarna de abdijkerk en het plaatsje rustig bekijken.
• Hierna wordt de tocht naar ons hotel vervolgd.
• Hier gaan we rustig inchecken en ’s avonds genieten van
het diner.
De prijs voor deze mooie reis , inclusief alle geboekte excursies is:
Afhankelijk van het aantal deelnemers:
Bij een deelname van 40 personen € 565,Bij een deelname van 35 personen € 595,Bij een deelname van 30 personen € 624,Voor een 1-persoons kamer bedraagt de toeslag € 40,00.
De reis gaat door bij een minimale deelname van 30 personen.
Heeft u een museumjaarkaart? Breng deze zeker mee!
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om voor u een reis- en
annuleringsverzekering te boeken. De prijs hiervoor is € 32,00.
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Heeft u zin om met ons mee te gaan? Meldt u zich dan per omgaande aan middels onderstaand aanmeldingsformulier.
Neem ook even telefonisch contact op met Evy: tel.
371589 over de mogelijkheden.
I.v.m. reserveren van dit hotel dienen wij uw opgave z.s.m. te
ontvangen .
Er zijn nog enkele 2-persoons kamers vrij. De 1-persoonskamers zijn volgeboekt.
Groeten van de reiscommissie
AANMELDINGSFORMULIER 5 daagse reis
Naam en voornaam ______________________________
Geb. datum _____________________________________
Naam partner ___________________________________
Geb. datum _____________________________________
Adres __________________________________________
Telefoonnummer thuis ____________________________
1-persoonskamer: VOL, nog wel 2 persoonskamer: ja/nee
Neemt u een rollator mee?
Gebruikt u een dieet ?

Ja/nee

zo ja welk?

Heeft u een museumjaarkaart

ja/nee

Wilt u een reis- en annuleringsverzekering? Ja/nee
Nummer van uw ziektekostenverzekering _______________
Telefoonnummer voor noodgeval (thuisblijvers)___________
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VOOR ONZE ZIEKEN
schoolziek
Ziek zijn is niet leuk. Als kind wilde je graag een keertje ziek zijn.
Niet veel maar een beetje. Even niet naar school, lekker onder de
deken op de bank en dan verwend worden door mama of papa.
Maar als je na een paar dagen een beetje beter was en je moest
dan nog binnen blijven, terwijl je vriendjes buiten speelden, dan
werd het moeilijk. Je wilde zo gauw mogelijk weer naar school.
Lekker weer het normale leventje.
Voor sommige mensen wordt het leven nooit meer normaal. Ze
hebben een ernstige ziekte en moeten proberen een zo normaal
mogelijk leven te leiden. En dat valt niet altijd mee. Als je dan ook
nog alleen bent, wordt het extra moeilijk.
Deze zieke mensen wil ik voor de komende tijd alle sterkte toewensen.
Ans Vonhof
OP VERHAAL KOMEN
Bijeen geraapte lentekriebels
Koude kikkers op liefdespad
Hoe vind je dat.
Wat een leuke hartjesregen
Zoiets komt een paraplu nooit tegen.
Wat vlindert het hier dapper
Daarvoor blijf je zelfs wakker.
Vlinders in je buik, vlinders op bloemen
Hiervan kun je toch opbloeien.
Je gedachten kun je de vrije loop laten,
of weg laten vliegen en in jezelf blijven praten.
Waar waaien die wolken toch heen,
je blijft amper ter been.
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Je weet zelf niet waar je blijft
als er weer een windstoot je alle kanten opdrijft.
Zoetigheid om te eten of om naar te kijken
creaties die op bouwsels lijken.
Hiervan proef je de kunstzinnigheid
Zonder dat je er in bijt.
Vogels die vliegen en fluiten
kosten je geen duiten.
Zelfs geen riks
Ze geven je een concert gratis voor niks.
Op verschillende plaatsen zie je een geel en paars tapijt
van crocusjes en narcissen, geweven vol vlijt.
Mensenhanden kunnen ze niet mooier maken.
Iets om van in extase te geraken.
Zo gaan we het voorjaar tegemoet.
Het maakt ons mild en goed.
Spoort ons aan om voor elkaar te zorgen
en zeggen iedere dag heel vriendelijk; goede morgen!
Diny Geerdink-Mokkink
BERICHTJE VAN MEE
MEE maakt MEE doen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving
waarin iedereen MEE doet. Een inclusieve samenleving.
MEE is er voor die mensen die door hun kwetsbaarheid of beperking belemmerd worden om volledig MEE te doen.
Een aantal jaren geleden is MEE gestart met het project MEE op
WEG , een project in opdracht van de gemeente Oost Gelre om de
zelfstandigheid van leerlingen (die veelal met taxi’s naar school
gaan) in het verkeer en vervoer te vergroten.
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Het idee is dat wanneer deze jongeren nu zelfstandig leren reizen,
zij later minder afhankelijk zijn van anderen. Dit doen we door een
reismaatje letterlijk MEE te laten reizen met openbaar vervoer of
met de fiets van huis naar school .
Hoe mooi zou het zijn als de jongere van vroeger, de vitale oudere
van nu, een jongere van nu op weg zou kunnen helpen naar een
grotere mate van zelfstandigheid.
Mijn vraag aan u is of er mogelijk vitale ouderen zijn die als reismaatje zouden willen fungeren?
Voor meer informatie: https://mee-veluwe-ijsseloevers.nl/meeop-weg
Met vriendelijke groet;
Sabine Hollak, consulente.
NB: U kunt zich ook melden via info@kbolichtenvoorde.nl of tel.
39 70 73
VOOR ONZE JARIGEN
genieten
Voor iedereen die in deze periode
jarig is, zou ik de vlag uit willen
hangen. Het probleem is dat ik
geen vlag heb.
Want het is toch heerlijk om jarig
te zijn. Al weer een jaartje erbij. Als
ik donderdagmorgen bij De Treffer
kom om koffie te zetten, zie ik mijn
al wat oudere medemensen. We
lachen samen heel wat af. Dat
maakt het zo gezellig en ik zie dan
de mensen echt genieten. Vaak
denk ik: ”Ik hoop dat ik ook zo oud
mag worden en dan nog met alle
leuke dingen van de KBO mee kan doen”
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Ik wil dan ook iedereen weer een fijne verjaardag wensen met
veel bezoek. Want daar ben je jarig voor. Samen genieten van een
lekker kopje koffie of thee. Samen een taartje eten en daarna een
drankje. Samen gezellig kletsen.
Ik wil iedereen van harte feliciteren. En vergeet niet:” Een dag niet
gelachen is een dag niet geleefd”.
Ans Vonhof
KBO FILMSEIZOEN 2018- 2019
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 jaren die hem nog resten verzorgd zal moeten worden. De terugkeer naar de plek van hun
jeugd brengt prettige en minder fijne herinneringen naar boven.
Nu zij zelf ook een dagje ouder worden, hebben zij moeite om het
verleden los te laten en te berusten in het hier en nu, in wat het
leven hen 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.
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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KORTING
Juristentelefoon:
SteentjesWoltersMulder: 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 contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fysiotherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per e-mail:
richard@fysiolichtenvoorde.nl
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de
Esstraat 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 Varsseveldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje
mee.)
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COLOFON/CONTACT
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 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

Hans Winters

ondersteuning, tel. 06 8327 4062

Evy Veuger-van der Kamp
Marietje te Brake-Geerdinck
Thea Elferink-ten Have

reizen, tel. 371589
reizen, tel. 372117
reizen, tel. 373878

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Thea Elferink-ten Have, coördinator
tel. 373878
Henk van Beek, coördinator
tel. 370255

Vrijwillige Belasting/adviesservice:
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Ledenadministratie:

Joke Wolterink, tel. 397073 (via secr.)
ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

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 11 april 2019 inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen nr. 5, mei 2019 Per e-mail:
info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: Raadhuisstraat
18a.
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