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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 

 
* Woe. Kruisjassen in 2019: 01/05, 23/10. 

* Woe 8 mei: gratis gezondheidscheck (zie artikel op pag. 15) 

* 13 t/m 17 mei: 5 Daagse reis Valkenburg 
* di. 28 mei + 4 juni. Dagtocht Meyerwerf Papenburg, vertrek 07.30 u. 

* 14 t/m 20 juli: 7 Daagse reis Romantische Strasse Herrieden, Dld.  
* Fietsvierdaagse: di. 6 t/m 9 aug.   
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WOORD VAN DE REDACTIE 
onbestendig 

 
Maart roert zijn staart en april doet wat ie wil. Het weer houdt ons 
de laatste tijd een beetje voor de gek. We hebben een week achter 
de rug met prachtig mooi weer. Je ziet iedereen in de tuin werken. 
Alles begint al uit te lopen. En dan ineens….. hebben we weer 
nachtvorst. Ik moest direct aan het gezegde denken van 1 zwaluw 
maakt nog geen zomer. 
 
Gelukkig zijn wij, als redactie, niet zo onbestendig als het weer. U 
kunt elke maand op ons rekenen. Voor u ligt dan ook al weer een 
nieuwe KBO-mededelingen. We hopen dat u er evenveel plezier 
aan beleefd als wij met het maken er van. Veel leesplezier. 
 

De redactie 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
“In mei leggen alle..” U weet zelf 
wel hoe het regeltje verder gaat.  
Maar ‘eieren leggen en broeden’ 
doen niet alleen voor onze vro-
lijke lentefluiters. Ook uw be-
stuur en de drie commissies zijn 
dagelijks bezig met het uitbroe-
den van nieuwe ideeën of het 
verder uitwerken en uitdiepen 
van bestaande activiteiten. Wat 
we zoal doen om u als lid van 
onze vereniging een zo gevari-
eerd en zo aangepast mogelijk 
aanbod van bezigheden te bie-
den heeft u kunnen bekijken op de ‘Voor en Doordag’ op 24 april.  
En heeft u zin gekregen in een nieuwe bezigheid na de zomerstop; 
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ook aan de activiteitengids wordt al weer driftig ‘geknutseld’. Maar 
eventjes geduld nog, die valt pas eind augustus op uw deurmat.  
 
De consumpties te laag geprijsd??  
 
De consumpties in onze Treffer zijn spotgoedkoop. Een kop koffie/ 
thee, een glaasje sap, een biertje.. alles kost maar 1 munt oftewel 
€ 1,00. En dat kan nog steeds uit. Maar om dat zo te kunnen hou-
den is het echter wel noodzakelijk dat wij allen die munt voor ons 
drankje ook echt betalen. Helaas zien wij te vaak dat er mensen 
zijn die zich wel een kopje koffie of thee of anderszins in laten 
schenken maar ‘vergeten’ om een munt in het bakje te werpen. 
Voor gastvrouwen en -heren is het niet prettig om u daar op te 
attenderen. Alhoewel zij daar alle recht toe hebben en wellicht ook 
daadwerkelijk wel doen. Werk allen mee om deze prijsstelling te 
kunnen handhaven.  
 
Bestuursvergadering 
 
Het algemeen bestuur vergadert vanaf heden elke eerste 
woensdag van de maand. Aanvang 09.30 uur. Voorafgaand 
hieraan en op alle andere woensdagen bent u allen welkom om 
even binnen te wippen voor een vraag, een babbeltje of anders-
zins.  
 

Namens het bestuur, 
Stien Pothof 

 
BEZOEK AAN PAPENBURG ERG POPULAIR 

 
Twee dagtochten naar Meijerwerf!  
dinsdag 28 mei en dinsdag 4 juni . 
De vertrektijd  op beide dagen 07.30 uur.  
Zie vorige KBO Mededeling voor verdere info. 
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AAN ONZE ZIEKEN 
steun 

 
Ziek zijn hoort bij het leven. Iedereen zal dat onderschrijven. Maar 
als het jezelf aangaat, is het heel vervelend. Een gewone verkoud-
heid 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. Al is het 
alleen maar om een kopje koffie te komen drinken en een babbel-
tje 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 maand. 
 

Ans Vonhof 
 

VAN DE REISCOMMISSIE 
 
5 Daagse reis Valkenburg gaat door! 
 
Nog een paar 2 persoonskamers zijn voor ons vrij gehouden! Dus 
wie nog mee wil??? Er is weer voldoende deelname om onze jaar-
lijkse 5 daagse reis doorgang te laten vinden. Het prachtige mer-
gellandschap van Valkenburg en omgeving is natuurlijk ook een 
schitterende bestemming in Nederland.  
 
Maar zoals gezegd, er zijn nog een paar kamers voor KBO Lich-
tenvoorde gereserveerd. Wie zin heeft.. neem contact op met de 
dames van de reiscommissie. U vindt hen achter in dit boekje. 
Maar wees snel want de bus vertrekt op 13 mei.  
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ZEVENDAAGSE REIS 2019 VAN 14 T/M 20 JULI 
 
Ook voor dit jaar hebben we weer een hele mooie 7-daagse reis 
georganiseerd. 
Zoals reeds is medegedeeld gaan we dit jaar naar de Romantische 
Strasze. Een heel mooie streek in Duitsland met heel veel moge-
lijkheden om te gaan bezoeken. 
 
We logeren in Hotel Bergwirt in het plaatsje Herrieden. 
Het is een familiehotel dat reeds vanaf 1880 in bezit is van de 
familie Schnieder. 
Er heerst een gastvrije en ontspannen sfeer. 
De kamers zijn goed ingericht en voorzien van douche (zonder 
hoge instap) en modern meubilair. 
Het hotel heeft een heerlijk terras, waar bij goed weer ook het 
diner geserveerd kan worden. 
Verder beschikt het hotel over 2 kegelbanen en is er een sauna 
(met stoombad en infrarood cabine). 
 
Natuurlijk hebben we ook voor deze reis weer de nodige excursies 
gepland. 
Zo hebben we een bezoek georganiseerd aan het plaatsje Dinkels-
buhl. Een heel leuk oud stadje helemaal ommuurd met een dikke 
stadsmuur. 
 
We brengen ook een bezoek aan het plaatsje Ansbach. 
Dit plaatsje kent een 1250 jarige boeiende geschiedenis. Wij gaan 
hier o.l.v. een gids een mooie rondwandeling maken. Bezoeken 
ook een paleis met 27 pronkkamers en we gaan ook nog genieten 
van de prachtige tuinen bij het paleis. 
 
Ook staat er nog een mooie boottocht gepland op de Bronbachsee. 
Tijdens die tocht gaan we ook van een heerlijke lunch genieten. 
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En natuurlijk wordt er een bezoek gebracht aan het geweldige, 
bekende plaatsje Rothenburg ob der Tauber. 
 
We hebben ook hier weer een gids die ons heel veel over dit 
plaatsje vertellen kan, en we kunnen uiteraard ook zelf nog genie-
ten van heel wat moois. 
 
En als last but not least bezoeken we de prachtige Lotusgarten in 
Geslau. 
 
Jullie zien dat er in deze week heel wat te genieten is. Reden te 
meer om u snel aan te melden voor deze mooie reis. 
De prijs voor deze prachtige reis is (inclusief alle genoemde excur-
sies en activiteiten) afhankelijk van het aantal deelnemers: 
 
Bij een deelname van 45 personen     € 595,- 
Bij een deelname van 40 personen     € 615,- 
Bij een deelname van 35 personen     € 635,- 
De toeslag 1-persoonskamer is € 60,-. 
De prijs voor de reis- en annuleringsverzekering bedraagt  
€ 33,50. 
 
Heeft u zin om met ons mee te gaan ???? 
U kunt zich via de onderstaande aanmeldingsstrook aanmelden. 
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AANMELDINGSFORMULIER 7-DAAGSE REIS 2019 
 
Naam…………………………………………………… 

Adres…………………………………………………….. 

Geb. datum..………………………………………….. 

Naam partner…………………………………………… 

Geb. datum …………………………………………….. 

Adres……………………………………………………….. 

Telefoonnummer thuis…………………………………… 

1 persoonskamer          ja/nee 
2 persoonskamer          ja/nee 
Neemt u een rollator mee?       ja/nee 
Gebruikt u een dieet?                ja/nee 
Nummer ziektekosten verzekering ………………………………… 
Telefoonnummer thuis (voor noodgeval) …………………………… 
Annuleringsverzekering:     ja/nee 
 

AAN ONZE JARIGEN 
lol 

 
Ik weet niet of het bij u ook zo was maar toen ik nog jong was 
(tussen de 20 en de 30 jaar) stikte ik van de verjaardagen. Ik had 
een uitgebreide vriendenkring en een lol dat we iedere keer had-
den. Hoe later het werd, hoe mooier het ging. Wat dat betreft heb 
ik erg genoten in mijn jeugd.  
Nu, bijna 40 jaar later, ben ik in een rustiger vaarwater gekomen. 
We gaan niet meer om vier uur naar huis. Het is nu hoogstens half 
één. We drinken niet meer zo veel. Hoogstens één wijntje. De lol 
is er nog wel maar anders. 
Ik kon me in mijn jeugd niet voorstellen dat ik ook nog eens een 
keer zo zou worden als mijn ouders. Maar de geschiedenis her-
haalt zich. 
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Er zullen ongetwijfeld mensen zijn voor wie die verjaardagen niet 
meer hoeven. Toch zijn ze er niet voor niets. U ontmoet uw kin-
deren, vrienden en kennissen weer eens. 
Van deze kant wil ik iedereen die deze maand jarig is dan ook een 
fijne, gezellige verjaardag toewensen. 
 

Ans Vonhof 
 

EINDDRIVE BRIDGEGROEPEN OP 3 MEI 
 
Vrijdag 3 mei sluiten een aantal bridgegroepen op, inmiddels tra-
ditionele wijze, hun bridgeseizoen 2018-2019 af. Op die vrijdag-
middag en -avond zal ruimte 1 weer vol staan met tafels waarop 
weer naar hartenlust gekaart kan worden.  
 
Gezellig en ontspannend. En, wat misschien nog zeker zo gezellig 
is, is het glaasje dat tussendoor gedronken wordt en de maaltijd 
die verorberd moet worden om lichaam en geest in topvorm te 
houden. Want na de middagsessie volgt traditiegetrouw nog de 
‘avondetappe’.  
 
Wie dit leest, geen kenner is en meent dat de bridgers na 3 mei 
de kaarten ter zijde leggen voor een welverdiende zomerstop. Niks 
is minder waar. Meteen de week erna begint voor hen seizoen 
2019 -2010.  Kijk, dat zijn de echte liefhebbers! 
 
Dank aan de biljarters die door deze einddrive hun partijtjes op 
die dag niet kunnen spelen.   
 

JAN TE MOLLER KOERSBALTOERNOOI 3 JUNI 
 
Wat vliegt de tijd. Zo zie je een jaar geleden een 60 tal deelne-
mers ’s morgens klaar voor de start in Tenniscentrum Keifit zitten. 
En zo is het al bijna weer zover.  
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Maandag 3 juni gaan de koersballen weer rollen op het groene 
tapijt van de tennishal. 
Banen afgetapet, stoelen rondom de velden, telborden klaar. En 
als vanouds hoort daarbij Peter te Moller, computerman in het epi-
centrum van de koersbalturbulentie. Hij draagt zorgt voor alle uit-
slagen die secuur in de PC ingevoerd moeten worden. En daarmee 
dus voor het feit dat het toernooi, dat naar zijn vader vernoemd 
is, in goede banen geleid wordt.  
 
Maar dat kan en doet Peter ook dit jaar niet zonder zijn moeder 
Dora te Moller-Klomberg. En zij op haar beurt weet zich weer ge-
steund door een groot aantal Lichtenvoordse koersbalteamgeno-
ten. Samen hopen zij een gezellige en vooral relaxte koersbalmor-
gen te verzorgen voor koersballers uit onze gehele gemeente en 
ook uit Aalten.  
 
Tel daarbij op de gastvrijheid van de familie Tenten, de geurende 
koffie die rijkelijk geschonken wordt en de heerlijke lunch tussen 
de middag dan begrijp je dat ook in 2019 weer veel koersballers 
de weg naar dit Jan te Mollertoernooi gaan vinden.  
 

ROLSTOEL DARTEN? 
 
Laatst kwam iemand met de suggestie of het wellicht mogelijk is 
om een dartgroepje voor rolstoelgebruikers op te zetten. In wezen 
hoef je alleen maar een tweede dartbord op te hangen op aange-
paste hoogte. 
 
Wij zijn benieuwd. Reacties ontvangen wij graag op kantoor, in de 
brievenbus of via de mail.   
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LEERZAME EN GEZELLIGE EXCURSIE TENTEN SOLAR 
 
Bijna 50 personen maakten gebruik van de mogelijkheid om in de 
middaguren een bezoek te brengen aan een Lichtenvoords bedrijf 
dat als een komeet omhoog geschoten is. In 2009 is het bedrijf 
door een paar enthousiaste jonge mannen opgestart.  
 
Een van hen, Bart Tenten, had toen zijn praktische kennis van en 
vooral grote belangstelling voor zonnepanelen op kleine schaal al 
vormgegeven in een eigen bedrijfje. Een vruchtbare bodem voor 
een bedrijf dat zijn eigen ontwikkeling haast niet bij kon houden.  
 
Tot 3 keer toe moest er, vanwege ruimtegebrek, verhuisd worden 
naar een groter pand. En nu vinden we Tenten Solar op een prach-
tige zichtlocatie aan de N18. De directie had zich voorgenomen 
om de leden van KBO Lichtenvoorde een leerzame maar vooral 
ook gezellige middag te bezorgen. En daar is men prima in ge-
slaagd. We werden ontvangen met een brede lach, volop koffie/ 
thee en heerlijke cake. 
 
Er werd in heldere en goed te volgen taal verteld over het rende-
ment, over kosten, over winst maken, duurzaamheid en wat er 
zoal bij komt kijken voor men tot het aanschaffen van zonnepane-
len over gaat. Juist door niet al te veel in technische details te 
treden wist Dominic Monasso zijn gehoor een heel goed beeld te 
schetsen van de materie. Er werden kritische vragen gesteld, er 
kwamen discussies op gang en luchtige kwinkslagen vlogen over 
en weer. Kortom het bezoek aan Tenten Solar werd een relaxte 
maar vooral leerzame middag. Een excursie als deze bleek in de 
smaak te vallen bij de aanwezigen.  
 
En gezien het behoorlijke aantal belangstellenden overweegt het 
bestuur om volgend voorjaar weer een dergelijke middag te orga-
niseren maar uiteraard dan bij een ander aansprekend Lichten-
voords bedrijf.  
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UITNODIGING van gezamenlijke KBO afdelin-
gen Oost Gelre 
 
De besturen van de KBO afdelingen van de ge-
meente Oost Gelre t.w. Groenlo, Harreveld, Lichten-
voorde, Lievelde, Mariënvelde, Vragender en Zieu-
went nodigen hun leden uit voor een informatieve bijeenkomst. 
Thema van deze bijeenkomst: 
 
Hoe staan de provinciale bonden en wij in het fusieproces 
van KBO en PCOB.  
 
De Unie KBO en PCOB hebben eind 2015 de intentie uitgesproken 
te willen fuseren. Dit proces verloopt vrij moeizaam. Nu, voorjaar 
2019 , willen wij de balans opmaken over de huidige stand van 
zaken en brainstormen over de naaste toekomst van KBO. De af-
delingen van Oost Gelre werken nauw samen en willen daarom in 
dit fusietraject zoveel mogelijk met gezamenlijk gedeelde menin-
gen naar buiten treden.  
De bovengenoemde besturen willen hun leden informeren en con-
sulteren. Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld.  
Datum : Maandag 6 mei 2019  
Locatie: Groenlo, Kerkstraat 6, City Centrum.  

Zaal De Pelikaan.  
Aanvang: 10.00 uur.  
 

 
KBO Gelderland zoekt een penningmeester. 
Het bestuur van de provinciale bond KBO Gelderland is naarstig 
op zoek naar een penningmeester.  
Nu dhr. Theo van Pomeren statutair afgetreden is, zoekt men 
een opvolger voor hem.  
Voelt u mogelijk iets voor deze vrijwilligerstaak, neem dan con-
tact op met voorzitter Stien Pothof. Zij zal u met de voorzitter 
van KBO Gelderland in contact brengen.  
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Lichtenvoorde vroeger 
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GRATIS GEZONDHEIDSCHECK & KENNIS MAKEN MET 
WALKING FOOTBALL 8 MEI 

 
Als u begint met sporten, maar ook als u al wel sport, is het be-
langrijk om regelmatig uw gezondheid te testen. De erkende be-
weeg- en gezondheidsexperts van Kruiswerk Achterhoek doen ge-
lijktijdig met de training op 8 mei een gratis check: In ongeveer 
15 min wordt uw lengte en gewicht gemeten, uw BMI en vetper-
centage bepaald en uw bloeddruk en knijpkracht vastgesteld. Op 
basis hiervan ontvangt u een persoonlijk advies over voeding en 
beweging. De check kunt u tussen 09.00 tot 12.00 uur laten 
doen. 
 
Wie belangstelling heeft voor wandelvoetbal en tevens gebruik wil 
maken van deze gratis gezondheidscheck is van harte welkom. U  
kunt aan de wandelvoetbaltraining deelnemen (aanvang 09.45 
uur) of gewoon langs de lijn eens even sfeer proeven. Daarnaast 
maakt u gebruik van de gratis test.  
Kom woensdagmorgen de 8e mei naar ‘De Treffer’. Vanaf 09.00 
uur is de koffie klaar. 
 

OP VERHAAL KOMEN door Truus Engelbarts 
Overstag 

 
Al een paar weken heb ik last van droge hoest en hoofdpijn. Ik 
ben ‘kötterig’ in de hoed, heb nergens zin in en geen energie. Ter-
wijl ik toch veel te doen heb: de tuin, naaiwerk, klusjes. Het gaat 
me te ver om te zeggen dat ik ziek ben. Toch is de griep wel in de 
buurt, maar houdt hij zich op afstand, denk ik, omdat ik een griep-
spuit heb gehad. Dat is ons immers beloofd, de nieuwste griep zit 
niet in de cocktail, maar krijg je griep, dan verloopt het ziektepro-
ces milder.  
Mijn man is er ongeveer net zo aan toe als ik, maar hoest nog 
harder. Zo erg dat hij het nodig vindt om een afspraak bij de huis-
arts te maken. Dat moet dan maar na ons gouden huwelijksfeest, 
want nu kunnen we dat niet gebruiken. Alles blijft zoals het is, tot 
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daags voor het feest. `s Middags na de thee voel ik me opeens 
echt ziek. Wat nu? Paracetamol! Dat zegt ook de doktersassistente 
die ik raadpleeg. Ik slik iedere paar uur de uiterste toegestane 
hoeveelheid. Dankzij dit wondermiddel vieren we een fantastisch 
feest. Iedereen is blij en opgetogen, tot en met het weekend. 
  
Op maandagmiddag gaat het niet goed met de bruidegom. Met 
het zweet op onze ruggen maken we ons op voor de afspraak bij 
de huisarts. Die schrijft de zwaar hoestende patiënt antibiotica 
voor. Thuis kruipt hij meteen in bed; ziek, zwak en misselijk. Ik 
zorg voor hapjes en sapjes en vervang doorgezwete pyjama`s en 
beddengoed. Ik doe boodschappen en maak eten klaar dat ons 
allebei tegenstaat. Ondertussen voel ik me hoe langer hoe beroer-
der, maar ja, zonder mij is mijn man nergens, dus ik hou me 
haaks. Op het eind van de week wordt hij eindelijk wat beter en 
begint weer wat te eten. Het is dan donderdag en na het eten mag 
ik dan eindelijk ziek zijn. Ik val als een blok in bed en slaap de klok 
rond. Na een paar uur op ga ik opnieuw en weer slaap ik een gat 
in de dag. 
  
Op zaterdagmorgen ga ik douchen en probeer ik mijn haar te föh-
nen. Ik kan de föhn amper in de lucht houden, maar `s middags 
moet ik naar de repetitie van de Passion, waar ons koor aan mee 
mag doen. Met knikkende knieën en zwaar onder de paracetamol 
vertrek ik naar ‘t Zwaantje. Het gaat. Na afloop ga ik thuis meteen 
op de bank.  
Hoe nu verder? Wat doe ik met de zondagmorgendienst waarbij 
we moeten zingen? Met de avondwake voor de man van een me-
dekoorlid? En de crematie? De fysiotherapie en de fitness? De 
koorrepetitie? Ik besluit alles af te zeggen. Misschien ben ik dan 
weer in orde voor de generale repetitie van de Passion en de uit-
voering, de dag erna. Inmiddels hebben we er met zijn tweeën 
zestig stuks paracetamol doorheen gedraaid en liters thee en 
vruchtensap. 
Ik duik tussen de lakens. Tot over veertien dagen. 
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KORTING 
 
KORTINGNIEUWS  speciaal voor leden KBO-L'voorde 
 
Juristentelefoon:  
SteentjesWoltersMulder: Tel. 0544-397200,  
info@steentjeswoltersmulder.nl  
 
BERDEN MODE Varsseveld: 
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 fysiothera-
peut. Dat komt globaal neer op € 7,50 per les.   
Maximaal 5 personen in de groep. Een therapeut om u te begelei-
den. Het betreft hier cardio, grondoefeningen, fietsen en meer. 
Neem contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fysi-
otherapie 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 pro-
gramma kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting. (tel. 
375555) 
 
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsse-
veldseweg. (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 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 
 

Hans Winters      ondersteuning, tel. 06 8327 4062  
 

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 



 Nr. 5 - mei 2019 - Pagina 20 van 20  

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 9 mei 2019 inleveren van ondertekende 
kopij voor de KBO Mededelingen nr. 6, juni 2019 Per e-mail: 
info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: Raadhuisstraat 
18a.  
 

 

mailto:info@kbolichtenvoorde.nl

