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AGENDA 

 
In tegenstelling tot eerdere publicaties is ‘De Treffer’ ge-
sloten van 22 juli t/m 9 augustus voor KBO activiteiten.  
 
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 okt. 10.00 uur. 
Elke woensdag Wandelvoetbal, 09.30 uur 

 
* di. 4 juni. Dagtocht Meyerwerf Papenburg, vertrek 07.30 u. 

* 14 t/m 20 juli: 7 Daagse reis Romantische Strasse Herrieden, Dld.  
* di. 6 t/m 9 aug. Fietsvierdaags 

* vrij. 11 okt. Kaarten Lievelde 

* zat. 12 okt. viering ‘Dag van de oudere’: Feest voor alle senioren  
* woe. 23 okt. Kruisjassen 
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VAN DE REDACTIE 
 
In mei leggen alle vogeltjes een ei…… Maar ik vraag me af of ze 
het deze maand al zullen doen. Via de app heb ik gehoord dat het 
in Nederland koud is en regenachtig. Zelf heb ik al heerlijke weken 
zon gehad in Kroatië. Af en toe wel een buitje.  
De Kroaten zelf vinden dat het dit jaar nog nooit zo slecht is ge-
weest in mei. Het is natuurlijk maar wat je gewend bent.  
Dankzij de moderne middelen blijf je tegenwoordig overal bereik-
baar. 
Zodoende wil ik u allen, vanuit Kroatië, heel veel leesplezier wen-
sen. Wie weet breng ik eind mei de zon mee naar huis. 
 

Ans Vonhof 
 

VAN DE BESTUURSTAFFEL 
 

‘Cluster Oost Gelre’ in Gelderland. 
 
Al sinds 2013 komen de KBO afde-
lingen van Oost Gelre twee maal 
per jaar bijeen om elkaar te infor-
meren over het wel en wee binnen 
ieders afdeling en over mogelijk 
gezamenlijk te ondernemen activi-
teiten. Alle afdelingen ervaren die 
bijeenkomsten als heel zinvol. Zo 
er in het verleden al ‘muren’ om de 
afdelingen opgetrokken waren, 
zijn die nu toch wel helemaal ge-
sloopt.  We steunen elkaar en le-
ren van elkaar. Vandaar ook de 
oproep aan alle leden van alle 

Oost Gelre afdelingen om samen te komen op 6 mei.  
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De gezamenlijke besturen wensten alle leden te informeren over 
wat in den lande gaande is binnen de KBO. Onze eigen afdelingen 
draaien, voor zover de besturen menen en hopen, naar redelijk-
heid en behoren. Echter landelijk gezien begint het ledental af te 
nemen. Mogelijk is dat een gevolg van het imago dat de bonden 
uitstralen. Voor een heleboel afdelingen is het helder dat dit mo-
ment, deze periode waarin sprake is van een fusie met PCOB, aan-
gegrepen moet worden om structurele veranderingen in de gehele 
KBO-organisatie aan te brengen. Onder andere om het imago op 
te vijzelen en de afdelingen meer inspraak te geven. En dat gaat 
niet zonder slag of stoot. ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’, thuis is 
het soms al lastig om eenduidigheid van meningen te krijgen, bin-
nen een vereniging is dat niet makkelijk, maar in een landelijke 
organisatie die wil samen gaan met een organisatie die ook een 
eigen structuur en cultuur heeft, lijkt het dwalen om op de juiste 
route te komen. 
 
Daarover hebben wij, cluster Oost Gelre, alle leden op 6 mei in 
Groenlo willen inlichten om vervolgens met hen van gedachten te 
wisselen. 
 
De uitkomst van die ochtend werd samen gevat in een motie van 
afkeuring richting ons eigen KBO-Gelderland bestuur met daarin 
tevens een aanbeveling van handelen voor dat zelfde bestuur. 
Waarom een bijeenkomst op zo korte termijn plannen? Omdat pas 
op 17 april de eerstvolgende KBO-Gelderland (KBO-G) bijeen-
komst voor de afdelingen gepland werd voor de datum 8 mei, kon-
den de afdelingen van Oost Gelre hun leden niet eerder bijeen 
roepen. Het was korte termijn planning, niet wenselijk maar het 
kon niet anders. Inmiddels is de KBO-G vergadering dd. 8 mei in 
Westervoort achter de rug. Het bestuur van KBO-G heeft naar aan-
leiding van de petitie, ingediend door cluster O-G, beloofd meer 
transparant te zijn en meer te communiceren over zaken en uit-
spraken die men namens de afdelingen van onze provincie venti-
leert. Meer transparant te zijn in de besluiten die in de Ledenraad 
te Utrecht genomen worden en (dit is het allerbelangrijkste punt) 
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men heeft beloofd om een reeds in het voorjaar 2018 uitgekomen 
rapport ‘KBO-PCOB vernieuwt’ serieus nieuwe kansen te geven in 
het vervolgtraject om te komen tot een fusie. 
U hoort er meer over, wij houden u op de hoogte. 
 
Voor alle duidelijkheid: De Unie KBO en de landelijke PCOB hebben 
samen bij notariële akte op 11 november 2016 de vereniging KBO-
PCOB opgericht. Dat betekent dat er in praktijk al volop samenge-
werkt wordt. U ziet de prachtige resultaten van wat daar op dat 
gezamenlijke kantoor gedaan wordt o.a. vermeld op pag. 45 e.v. 
van KBO-PCOB Magazine van mei 2019.  
Samenwerking is er dus volop, samengaan nog lang niet.  
 

DAG VAN DE OUDERE 
 
Op zaterdag 12 oktober vieren wij samen met alle senioren van 
cluster Oost Gelre de dag van de oudere. Houd deze datum vrij. 
Het belooft een heel mooie middag te worden. KBO-PCOB direc-
teur mevrouw Manon VanderKaa heeft haar aanwezigheid al toe-
gezegd. Er is muziek, zang, koffie/thee. Een hapje drankje en 
snert. T.z.t. komen we met meer details. 
 

HET BESTUUR FELICITEERT 
 
Mevr. Annie Krabben-te Brake van harte met haar koninklijke 
onderscheiding. Zij is nu lid in de orde van Oranje Nassau. Naast 
27 jaar vrijwilligerswerk bij KBO Lichtenvoorde, is zij nog langer 
vrijwilliger op Antoniushove, heeft zij tientallen jaren meerdere 
collectes ’gelopen’, was zij, in de tijd dat haar kinderen klein wa-
ren, actief als lid van de ouderraad van basisschool Frans ten 
Bosch, heeft zij zich, eind vorige eeuw, hard gemaakt voor behoud 
van een ambulance, gestationeerd op verantwoorde aanrijdtijd. 
Kortom een lange staat van dienst die, gezien de aard en de be-
tekenis van haar inzet, de koning bewogen heeft om mevrouw 
Annie te benoemen tot lid in deze orde. Annie, wel gefeliciteerd! 
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BESTUURSVERGADERING 
 
Het algemeen bestuur vergadert vanaf heden elke eerste woens-
dag 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 anderszins.  
 

Namens het bestuur, Stien Pothof 
 

AAN ONZE ZIEKEN 
 
Ik hoor tegenwoordig steeds vaker de op-
merking: “Wij staan nu in het bos waar de 
bomen gekapt worden”. En dat is een waar-
heid als een koe. Maar je kunt er niet om-
heen. Op oudere leeftijd hebben de mensen nu eenmaal allerlei kwa-
len. Dat wil je niet maar je moet het maar accepteren. Dat is gemak-
kelijker gezegd dan gedaan. Maar zo lang er nog wat aan gedaan kan 
worden, is het ook gemakkelijk te accepteren. Ze zeggen dan ook 
vaak: ”Krakende wagens lopen het langst”. 
Wat anders is het wanneer je een ernstige ziekte onder de leden 
hebt. Probeer dat maar eens te accepteren. Vooral als je nog de leef-
tijd hebt, waar je nog jaren vooruit zou kunnen. Je kunt, als mede-
mens, met ze meeleven maar beslist niet voelen wat zij voelen. De 
angst en de pijn. 
Al deze mensen wil ik heel veel sterkte wensen de komende tijd. 
 

Ans Vonhof 
 

ZEVENDAAGSE REIS 2019 VAN 14 T/M 20 JULI 
 
Ook voor dit jaar hebben we weer een hele mooie 7-daagse reis ge-
organiseerd. 
Dit jaar gaan we naar de Romantische Strasze. Een heel mooie streek 
in Duitsland. 
We logeren in Hotel Bergwirt in het plaatsje Herrieden. 
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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 zoals Din-
kelsbuhl, Ansbach, Rothen-
burg ob der Tauber en een 
boottocht op de Bronbachsee. 
Ook bezoeken we de prach-
tige 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 aanmeldingsstrook op pag. 7 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 
 
Iedereen kent in zijn/haar leven van die bijzon-
dere dagen. Dagen waarbij wij altijd even stil-
staan. Dat is voor iedereen verschillend. Het 
kan de geboorte van een kind of kleinkind zijn. 
Het kan de dag zijn waarop een dierbare is gestorven, of een huwe-
lijksdag. Maar één ding hebben we allemaal gemeen: We zijn alle-
maal 1 keer in het jaar jarig. Of je dat nu groots viert of niet dat doet 
er niet toe, maar jarig ben je. 
Daarom kan ik dan ook iedereen die in deze maand jarig is van harte 
feliciteren met zijn/haar verjaardag en nog vele goede jaren toewen-
sen. 
 

Ans Vonhof 
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JAN TE MOLLER KOERSBALTOERNOOI 3 JUNI 
 
Dag :3 juni;  Tijd : 09.00- 12.30 uur 
Plaats :Tennishal Kei Fit, Lievelderweg, Lichtenvoorde. 
Wat :Teams uit de regio strijden om de Jan te Moller wisselbe-
ker. 
En: Kom onze koersballers uit Lichtenvoorde aanmoedigen! 
 

ROLSTOEL DARTEN?  Het bord hangt er! 
 
Een tweede dartbord op normale hoogte en een 
extra bord op ‘zitniveau’ worden aangebracht in 
ons darthonk. Dit om de darters vaker een 
beurtje te kunnen laten gooien en om rolstoelers 

tegelijkertijd mee te kunnen laten doen. Wij zijn benieuwd of er 
rolstoelafhankelijke dartliefhebbers zijn die op maandag hun par-
tijtje mee gooien. Reacties ontvangen wij graag op kantoor, in de 
brievenbus of via de mail.  
 

VERSLAG 4e Voor & Doordag 
 
De inbreng van de diverse exposanten was fantastisch.  
De sfeer was weer gezellig 
De kinderen waren blij met de kleine attentie 
De horecadames hadden de touwtjes, in dit geval de kopjes en 
glaasjes, goed in handen. 
De aanmeldingen voor activiteiten in het nieuwe seizoen liepen als 
een trein. 
De line-dancers maakten er een vrolijke boel van, fiets- en wan-
deltochten volop in voorraad om de zomer door te komen. 
Het seniorenkoor dapper zingend terwijl de darts achter hun hoof-
den suisden. 
Gezellige mensen, iets minder opkomst dan twee jaar geleden.  
Kortom: Het was weer een mooie D&V dag met maar 1 smetje: 
We zijn te vroeg gestart met opruimen. Leer voor de volgende 
keer.  
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OP VERHAAL KOMEN 
 
Wat zegt leeftijd? 
 
Iemand van tachtig jaar zie je soms nog rondvlinderen 
terwijl bij een ander alles wordt gedaan door hun kinderen. 
Het fietsen wil niet meer 
en het lopen evenzeer. 
 
Het evenwicht wordt verstoord 
en het staan op een trap is onverantwoord. 
Wat zou ze nog graag dartelen en springen 
en zonder moeite een dweil uitwringen. 
 
Gelukkig kan ze nog genieten van alles om zich heen. 
Dat dat door de leeftijd niet verdween. 
Het gekleurde landschap met koeien  
en alle bloemen die bloeien. 
 
Aan het heldere gefluit van merels raak je gehecht, 
evenals het mooie uiterlijk van de groene en bonte specht, 
Wat is er veel te horen en zien in mei 
en wat bloeit en dartelt er veel in de wei. 
 
Of je nu tachtig of veertig bent, 
kwaadwillig of verwend 
wijs of minder geletterd het maakt niet uit. 
Eenieder blikt op zijn eigen manier vooruit. 
 
Tot nu toe is mei nog niet bijzonder warm. 
Je loopt nog niet met de jas over de arm. 
Truien met lange mouwen is heerlijk 
en warme laarsjes zijn onontbeerlijk. 
 
Half mei wordt er beter weer voorspeld 
De buienradar heeft dat gemeld. 
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Meer vrolijke mensen van alle leeftijden 
en goed weer voor mensen die aan reuma lijden. 
 
Tot slot; mensen van groot tot klein 
we mogen er allemaal zijn. 
We maken er het beste van. 
Al gaat alles lang niet volgens plan. 
 

Diny Geerdink-Mokkink 
 
 
In tegenstelling tot eerdere publicaties is ‘De Treffer’ ge-
sloten van 22 juli t/m 9 augustus voor KBO activiteiten.  
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Lichtenvoorde vroeger 
 

 
 
 
Aan de Molendijk (hoe kan het ook anders) stond tot ca. 1899 een 
standerdmolen, die eigendom was van een Duitse herenboer B. 
Sterneborg, ook de woningen waren zijn eigendom. Links is de 
heer Straks met de verfkwast aan het werk, Mina Pillen kijkt op de 
achtergrond toe en Dorus ten Haken staat voor het “muldershuus-
ken”. Bron: Ach Lieve Tijd. 
 
Bernard Sterneborg was geboren 1822 in Werth-Pruissen en over-
leed in 1895 in Lichtenvoorde. In het bevolkingsregister stond hij 
ingeschreven met als beroep: koopman/landbouwer en later ren-
tenier. Bron: ECAL-Doetinchem 
 

Henk Navis 
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KBO Ledenvoordeel via Unie KBO: 
 
Naober:   
De plattelandsglossy. Jaarabonnement € 34,50. Voor KBO of PCOB 
leden € 24,50/jr. U ontvangt dan 6 nummers en 1 ErOpUit. 
Kijk op www.naober.nl/kbog 
  
Sanadome Nijmegen:  
speciaal voordeel KBO en PCOB leden Gelderland. Korting € 8,50 
op dagentree en € 5,00 op avondentree. www.sanadome.nl 
 
Stella e-bike:  
€ 100,00 Korting op de actieprijs en 15% korting op accessoires. 
(voor nadere info melden op KBO kantoor L’voorde.) 
 
Groenlo: Pitch en putt op De Blanckenborg.  
Op vertoon van KBO pas golfen 18 holes voor de prijs van 9 holes. 
Zie www.pitch-en-putt.nl 
 

Fletcher Hotels: Speciaal arrangement voor KBO en PCOB leden, 
geldig tot 30 juni . m.u.v. feestdagen/evenementen.  
Bel: 0347-751186 
 

 

http://www.naober.nl/kbog
http://www.sanadome.nl/
http://www.pitch-en/
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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: info@kbolichtenvoorde.nl  
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 
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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 6 juni 2019 inleveren van ondertekende 
kopij voor de KBO Mededelingen nr. 7/8, juli/augustus 2019 
Per e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: 
Raadhuisstraat 18a.  
 

 

mailto:info@kbolichtenvoorde.nl

