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AGENDA 

In tegenstelling tot eerdere publicaties is ‘De Treffer’  

gesloten 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 

Wandelen: elke donderdag van de even weken. 9.30 uur 
 

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

* vrij. 11 okt. Kaarten Lievelde 

* zat. 12 okt. viering ‘Dag van de oudere’: Feest voor alle senioren  
* woe. 16 okt. Podotherapeute. Themamiddag  in ‘De Treffer’.  

* woe. 23 okt. Kruisjassen in de Treffer  
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VAN DE REDACTIE 
zomer 

 
Hoera! Het begint er op te lijken. Ein-
delijk mooi weer. We hebben daar zo 
lang op moeten wachten. Maar 
overal zie je nu blijde gezichten. 
Langzamerhand beginnen de men-
sen hun voorbereidingen te treffen 
voor de vakantie. De caravans wor-
den uit de stallingen gehaald. De kof-
fers worden gepakt. 
Ook is het heerlijk om een eind te 
gaan fietsen. De natuur is momen-
teel op zijn mooist. Alles groeit en 
bloeit .We hebben lange avonden. 

Een terrasje pakken is op zo’n avond ook fijn. Gezellig met elkaar 
kletsen onder het genot van een drankje. 
Genieten dus. 
Ikzelf ga weer een aantal weken, met mijn hondje Tzika, op een 
minicamping in Winterswijk staan.  
Langs deze weg wil de redactie allen een hele fijne vakantieperi-
ode toewensen. 
Ik hoop dat u ook weer met heel veel plezier deze Mededelingen 
leest. 
 

Ans Vonhof 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Twee maal jubileum-feest bij KBO Lichtenvoorde. 
  
Op maandag 3 juni werd voor de 10e keer het Jan te Moller 
koersbaltoernooi gespeeld. Het was weer een gezellige boel 
daar in de tennishal. Met als kers op de taart de mooie winst van 
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team Lichtenvoorde, goed voor het in ontvangst mogen nemen 
van de wisselbeker.  
 
Naast dit mooie jubileum staat er nog een sportieve activiteit op 
de rol die naam en faam tot ver over de gemeentegrenzen kent; 
de fietsvierdaagse. Voor de 25e keer gaan de dagroutes weer op 
het stuur gebonden worden om te gaan genieten van prachtige 
routes uitgezet door de 9 koppige commissie. Met diep respect 
wordt van bestuurswege gekeken naar al die vrijwilligers die van 
zowel het Jan te Mollertoernooi als de fietsvierdaagse steeds weer 
zo’n gezellig maar vooral goed evenement weten te maken. 
 
We zijn weer bijna toe aan de zomerstop. Wat vliegt de tijd. 
Maar zoals vaker gezegd, binnen een vereniging blijft altijd werk 
aan de winkel. We gaan weer aan de slag met de activiteitengids, 
de dag van de oudere gaat gestalte krijgen, nieuwe activiteiten die 
ingebed moeten gaan worden.   
Ach.. het is elk jaar weer in orde gekomen, dat zal ook nu wel 
weer het geval zijn. 
 
Vooreerst wil ik u allen een fijne zomertijd toewensen. We zijn 
maar 3 weken gesloten. Die periode kunt u vast wel even zonder 
ons allen. Zoek elkaar op voor een wandeling, fietstocht of om met 
iemand een keer op een terrasje, in eigen tuin of balkon kan dat 
ook prima, te genieten van  iets lekkers. We hebben allemaal in 
mei een vakantie-extraatje van Rutte gekregen, geniet daar  toch 
maar vooral wel echt van.  
 
Consumpties in de ‘De Treffer’. ‘Boter bij de vis’  
 
De consumptieprijzen blijven na de zomerstop ongewijzigd. Voor 
de wijn betaalt u na 15 aug. 2 munten. Voor de rest is het 1 
munt per kopje koffie, thee, glas fris en pijpje bier. Wij, het be-
stuur en de dames van de horeca, zien graag dat u duidelijk laat 
zien dat u voor de te ontvangen consumptie direct betaalt. Leg de 
munt klaar. Het is voor beide partijen niet fijn om u te moeten 
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manen om te ‘betalen’. Ook voor een tweede consumptie geldt het 
zelfde. Dus gewoon telkens weer ‘boter bij de vis’. 
 
Dag van de oudere 
 
Op zaterdag 12 oktober vieren wij samen met alle senioren van 
cluster Oost Gelre de dag van de oudere. Houdt 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. 
 
Bestuursvergadering 
 
Het algemeen bestuur vergadert 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 wip-
pen voor een vraag, een babbeltje of anderszins.  
 
RABO bankgebouw gesloopt, geldautomaat verdwenen? 
 
Seniorenbelang komt in actie! 
We hebben allemaal kunnen lezen dat het gebouw waarin jaren-
lang de RABObank gevestigd was, gesloopt wordt t.b.v. parkeer-
plaatsen. Met die sloop raken we misschien nu nog weer een geld-
automaat kwijt. Hoe lang is het geleden dat we hebben gestreden 
voor behoud van de bank, van de automaat? 
 
Hoe de plannen van Rabo Noord en Oost Achterhoek betreffende 
de geldautomaat op dit moment van schrijven zijn, is onbekend. 
Maar in het belang van alle senioren gaat Seniorenbelang actie 
ondernemen in deze. Men hoopt snel duidelijkheid te krijgen en 
natuurlijk op behoud van deze mogelijkheid tot het opnemen van 
contant geld. Er moet niet nog een servicepunt wegvallen, zijn wij 
samen met seniorenbelang van mening.   
 



 Nr. 7/8 – juli/augustus 2019 - Pagina 5 van 20  

Start van Hart voor de Achterhoek 
 
Tijdens Hart voor de Achterhoek kunnen leden van 
Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hun stem 
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) 
die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen 
zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stich-
ting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of 
stichting ontvangt. Dit jaar is er weer € 400.000,- te verdelen! 
 
‘Onze’ KBO doet ook mee aan “HART voor de Achterhoek”. 
 
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de actie “Hart voor de 
Achterhoek”. Als KBO hebben ook wij ons hiervoor ingeschreven. 
Voor ons gebouw, inventaris en lopende zaken hebben wij vol-
doende reserve in kas.  
 
Echter op het gebied van computers en programmatuur is er veel 
vraag van onze leden. Vragen betreffende leren omgaan met de 
computer, laptop en/of telefoon. Maar ook vragen om bijscholing  
c.q. om bij te blijven. 
 
Daarnaast is de beschikbare programmatuur toe aan een update. 
Programma’s zijn veelal verouderd en zullen derhalve moeten wor-
den vernieuwd/aangepast om te blijven werken. En binnen onze 
organisatie is de computer verweven met bijna alle activiteiten van 
de KBO.  
 
De hardware (de computers zelf) vraagt om aanvulling en/of ver-
nieuwing. Schermen dienen te worden vernieuwd en/of omgewis-
seld voor grotere schermen in verband met mensen die minder 
goed kunnen zien. Kortom, er valt nog van alles te verbeteren.  
 
Dus daarom.. steun ons met het geven van uw stem aan de KBO. 
Wij zijn er heel blij mee. 
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Wie mogen er stemmen? 
 
Alle leden van Rabobank Noord- en Oost- Achterhoek van 12 jaar 
en ouder kunnen hun stemmen uitbrengen van donderdag 5 
september t/m donderdag 19 september 2019.  
 
Ben je lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? Dan 
ontvang je een persoonlijke uitnodiging met unieke stem-
code waarmee je via deze website jouw stemmen kan uit-
brengen. 
Bedankt voor uw steun! 
 

Namens het bestuur,  
Stien Pothof - Oolthuis 

 
Thema middag 16 oktober: 

MEVR. HANENBURG  PODOTHERAPEUT 
 
Iedereen heeft voeten. Helaas kan niet iedereen er goed op lopen. 
Maar normaal loopt iedereen op voeten en beweegt heel veel. En 
ongemerkt lopen we kilometers. 
We hebben de voeten en het bewegingsapparaat hard nodig. 
Maar helaas kunnen er ook veel klachten aan ontstaan. En dan 
kan er een behandeling voorgeschreven worden.  
  
Een behandeling heeft als doel, het opheffen, verminderen of 
compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun 
en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de vogel-
stand. 
  
Noteer alvast in uw agenda: 
Wanneer:16 oktober 2019,  
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. 
Waar: in de Treffer, lokaal 1a en 1b 
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Als Podologe heeft mevr. Hanenburg een breed arsenaal aan be-
handeltechniek en zij wil u daar graag wat/veel over vertellen. 
  
Of u al wel of geen klachten heeft, kom naar de Treffer om te 
horen wat u al wel of juist niet moet doen 
  
Hebt u vragen hierover neem dan contact op met Thea Elferink 
coördinator Welzijn. 
Deze middag wordt georganiseerd door de Welzijngroep. 
 

UITSLAG KRUISJASMIDDAG I MEI 2019 
 
Woensdag I mei heeft voor de 2e keer dit jaar de kruisjasmiddag 
van de KBO Lichtenvoorde plaatsgevonden. 
 
Ook nu weer volle bak ofwel 64 personen. Om reden dat dit aantal 
wat moeilijker te realiseren was, heeft de organisatie wat extra 
rond gebeld. Het is toch gelukt met als voordeel 1 extra lid en 1 
persoon die de laatste 30 jaar niet meer gekruisjast had. Achteraf 
was het voor deze persoon toch nog meegevallen. 
 
Na het welkom nog wat extra uitleg gegeven voor wat het schrij-
ven en tellen betreft op de lijsten. Dit had als gevolg dat er nage-
noeg geen fouten meer gemaakt werden en dus het geheel vol-
gens wens verliep. 
 
Na een gezellige en sportieve strijd over 3 rondes was het eind-
resultaat van de eerste 3 nagenoeg gelijk. 
De 1e prijs was voor Dhr. Prinsen met als maat Dhr. Korthout met 
3780 punten. 
De 2e prijs was voor Dhr. Assinck met als maat Dhr. Koster met 
3770 punten 
De 3e prijs was voor Dhr. Boekelder met als maat Dhr. Cornelese met 
3760 punten. 
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Voor woensdag 23 oktober a.s. staat de laatste kruisjasmiddag ge-
pland en zal bovendien de kampioen van 2019 bij zowel de dames 
als heren bekend worden. 
Het belooft ook dan zeker weer een mooie middag te worden. 
 
Allemaal de groeten van Annie Eskes en Antoon Rooks 
 

FEESTELIJK JAN TE MOLLER KOERSBALTOERNOOI 
 

 
 
Maandag 3 juni werden de ballen weer uit de tassen gehaald om 60 
fanatieke koersballers weer eens flink aan de bak te laten komen. En 
het was deze keer niet zo maar een toernooi, nee het was de tweede 
lustrum editie van dit toernooi dat  genoemd is naar wijlen Jan te 
Moller, initiator van koersbalmiddagen bij KBO Lichtenvoorde.  
 
Jans vrouw Dora is al jarenlang de grote drijfveer achter dit gezellige 
toernooi dat steevast begin juni in de tennishal van Lichtenvoorde 
gehouden wordt. Het koersbalwereldje is niet zo heel groot. De bal-
lers kennen elkaar, meten hun krachten op sportieve wijze.  
 
De laatste jaren was het vaak Mariënvelde dat als team met de wis-
selbeker aan de haal ging. Maar nu in 2019, het jubileum jaar, zou 
het toch echt anders moeten, was team Lichtenvoorde van mening.  
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En dat is gelukt. Ondanks geduchte tegenstand wisten de Keienslöp-
pers de weerbarstige koersballen duidelijk beter te rollen dan de an-
dere dames en heren. 
 
Met een totaal van 312 punten, een gemiddelde van 26,0 per speler 
en een gemiddelde van 0,65 per bal ging de felbegeerde wisselbeker 
naar team Lichtenvoorde. Opgemerkt zij ook dat Lichtenvoordenaren 
Tonny Dries (totaal 44) en Antoon Weenink (totaal 40) met de indi-
viduele eerste en tweede prijs aan de haal gingen. Mooi heren!  
 

 
De prijsuitreiking vond plaats tijdens de gezellige lunch in de kantine 
van Keifit. En omdat het een tweede lustrumtoernooi betrof, was er 
vanuit het KBO bestuur een kleine traktatie voor alle deelnemers bij 
het naar huis gaan. Dankwoorden waren er van Dora te Moller voor 
alle mensen die haar geassisteerd hebben bij deze ochtend en vooral 
dank aan haar zoon Peter die, zoals bij alle vorige edities, weer ver-
antwoordelijk was voor de cijfermatige afwikkeling van dit toernooi. 
Op naar toernooi 11!!.  
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25 JAAR OP DE PEDALEN 
Zilveren fietsvierdaagse: 6 t/m 9 aug. 2019 

 
Een prachtige interview in de ELNA met oud-voorzitter van de fiets-
commissie, dhr. Henk Weijers, is de opmaat naar de zilveren jubile-
umeditie van de KBO Fietsvierdaagse.  
 
Huidige voorzitter Laurens Wopereis en zijn crew zijn al maanden 
bezig om de 25e vierdaagse tot een mooi evenement te maken. De 
richtingen zijn al lang bepaald, de routes klaar om ter controle na 
gefietst te worden, sponsoren benaderd, kaartjes gedrukt, herinne-
ringsmedailles uitgezocht, pauzeplaatsen vastgelegd, bezemwagen 
ingehuurd, afspraken met de pechhulpservice gemaakt en wat er nog 
al zo meer komt kijken bij het organiseren van een dergelijk groot 
evenement.  
 
Door de jaren heen is de fietscommissie door de wol geverfd. Men 
weet van wanten, heeft een draaiboek dat jaarlijks weer aangevuld 
of verbeterd wordt en een alles zeggende factor: Men kent elkaar al 
jaren, de werkgroep is een club mensen die voor elkaar opkomt, en 
op elkaar kan bouwen. 
 
Daarnaast is gezelligheid troef als de commissie bij elkaar is of met 
elkaar op pad is om de routes uit te puzzelen. Alhoewel ‘en route’ 
puzzelen is er echt niet altijd meer bij. Streetview, Google maps, 
Google Go, heel wat techniek komt er aan te pas om alle wegen, 
paden en paadjes (want die laatsten zijn natuurlijk het leukste om te 
ontdekken) aan elkaar te knopen tot een mooie, natuurrijke tocht van 
25 of 50 kilometer.  
 
Net als elk jaar heeft de commissie ook in 2019 weer gezorgd voor 
versnaperingen onderweg en kleine attenties. Om het einde van 4 
dagen inspanning nog eens vrolijk en feestelijke luister bij te zetten, 
zal op de slotdag muzikant Jos ten Hoopen zorgen voor een gezellig 
sfeertje op de finishplaats.  
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Het bestuur wenst de commissie heel veel succes met de zilveren 
vierdaagse en hoopt dat op 6 augustus ’s morgens heel veel KBO-ers 
en andere fietsliefhebbers bij startplaats ’t Zwaantje met opgepompte 
bandjes op de fiets stappen voor 4 geweldige dagen. 
Kort en bondig:  
 

• Fiets vierdaagse: dinsdag 6 t/m vrijdag 9 aug. 
• Start en finishplaats: ’t Zwaantje , Zieuwentseweg 1, L’voorde.  
• Starten: tussen 09.00 en 10.30 uur 

• Kaarten te koop op de startplaats,  
• Dagkaarten ook verkrijgbaar 
• Kaarten in de voorverkoop bij: 
1) VVV op de Markt, 2) Jac. Catsstraat 30,  
3) Schatbergstr. 77 en 4) Planetenstraat 44.  
• Herinneringsmedaille bij minimaal 3 dagen deelname. 

• Jubileumattentie en voor meer informatie verwijzen wij graag 
naar www.f4daagse.nl en E-mail: info@f4daagse.nl 

  

http://www.f4daagse.nl/
mailto:info@f4daagse.nl
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AAN ONZE JARIGEN 
schitterend 

 
Wat lijkt het me leuk om in deze tijd jarig te zijn. Ik ben zelf in no-
vember jarig en dan is er van buiten zitten geen sprake. Ik heb mijn 
verjaardag wel eens verzet naar juni. Maar het is dan niet “echt “ 
meer. Je voelt je helemaal niet meer jarig. 
 
Ik was vorige week nog op een verjaardag van een mevrouw die 86 
jaar was geworden. Ik vond het schitterend om te zien hoe zij genoot 
van alle mensen die er waren. Ze was ook heel dankbaar dat ze deze 
leeftijd had bereikt. Ik dacht meteen: “Hopelijk kan ik op die leeftijd 
ook nog zo genieten van mijn verjaardag” 
Ik ga er in ieder geval voor. 
 
Ik wil dan ook alle mensen die in deze periode jarig zijn een schitte-
rende verjaardag wensen. 
 

Ans Vonhof 
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Lichtenvoorde vroeger 

 
Het oude stadsgedeele van Lichtenvoorde met z’n markante oude torentjes. 

(dit gedeelte lag vroeger binnen de muren der oude vesting.) 

 

 
Het oudste huisje vroeger te Zieuwent (gem. Lichtenvoorde), zooals onze 

teekenaar het dezer dagen zag en in beeld bracht. Uit 1736 en heeft b.v. nog 

heele oude ruitjes in lood. De “tand des tijds”heeft het intusschen niet ont-

zien! 
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PORTRET SCHILDEREN / TEKENEN BIJ 
KBO LICHTENVOORDE 

 
Altijd al belangstelling gehad voor portret schilderen of tekenen? 
Let dan op de activiteitengids die in augustus bij u op de mat valt. 
Bennie Harbers, u kent hem vast al van die mooie portretten die 
hij bij zich had op de Door & Voordag, gaat KBO-ers leren hoe je 
een opzet maakt voor een portret, hoe je e.e.a. uitwerkt tot een 
prachtig geheel. 
De cursussen vinden plaats op maandagochtend om de twee we-
ken. 
 

AAN ONZE ZIEKEN 
goed gevoel 

 
Ziek zijn is niet leuk. Sommige mensen hebben een abonnement  
op de dokter, zoals een ander een abonnement bij een vereniging 
heeft. 
 
Je hoort mensen wel eens zeggen: ”Die heeft altijd wat te klagen”.  
Als mensen klagen dan is er terdege wel wat aan de hand.  
 
Mijn moeder zei altijd: “Gezonde mensen klagen niet’. Waarom 
zou je ook klagen als je kerngezond bent. Want er wordt niet voor 
niets gezegd: “Gezondheid is je grootste goed”. 
 
Ik wil alle mensen die kwakkelen met hun gezondheid heel veel 
sterkte toewensen de komende tijd. 
En aan alle mensen die gezond zijn, zou ik willen zeggen: “Ga eens 
op visite bij een zieke”. Het geeft een goed gevoel en de zieke is 
er vaak heel blij mee. 
 

Ans Vonhof 
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VERSLAG KBO REIS NAAR VALKENBURG 13 t/m 17 mei 
 
Wij zijn met zonnig weer en 31 personen vertrokken. Dat heeft 
gelijk al iets. Allen goed gemutst en vol vertrouwen naar de eerste 
stop-plaats in Thorn, alwaar de koffie en natuurlijk Limburgse vlaai  
klaar stonden. Het witte stadje Thorn was vroeger een mini-vor-
stendom waar onder leiding van een abdis 20 adelijke Stiftdames 
woonden. Het kende een eigen rechtspraak en sloeg eigen munt. 
Met de komst van de Fransen in 1794 kwam hier een einde aan.Zij 
voerden een belasting in naar de omvang van de ramen.De arme 
bevolking metselde deze dicht om de belasting-aanslag te beper-
ken. Om de littekens van de armoede te verbergen, werden de 
huizen wit gekalkt, vandaar het witte stadje Thorn.Thorn heeft een 
mooie abdij met mummies in de kelder. De meeste inkomsten ko-
men uit het toerisme. 
 
Om 14.00 de reis vervolgd door het mooie glooiende landschap. 
Inchecken bij het gastvrije hotel Schaepkens van St. Fyt. Lekker 
opfrissen en dineren in het hotel.Heerlijk gegeten en de slaapka-
mers opgezocht door ieder van ons. In de grote tuin was het goed 
vertoeven. En slapen kon je er heerlijk in de frisse kamers. 
 
Dag 2, dinsdag 14 mei. Om 9.50 opgehaald door het stadstreintje 
waarmee we een half uur durende rondrit door Valkenburg heb-
ben gemaakt. Het treintje zette ons af bij de Gemeentegrot, die 
zich bevindt aan de voet van de Cauberg. Door fossielen en schel-
plagen zijn deze natuurlijke omstandigheden van ver voor onze 
jaartelling goed te zien. De gemeentegrot geeft daarnaast ook een 
boeiend overzicht van verschillende kunstuitingen en levens- om-
standigheden van talloze generaties van mensen. U vindt er muur-
schilderingen en plaquettes waaruit u het verleden kunt proe-
ven.Schuilplaats waar goed was te overwinteren met een con-
stante temperatuur van 12 graden.Tijdens de tweede wereldoor-
log was het ook een schuilkelder voor de inwoners van Valken-
burg, evenals de fluwelengrot.  
Valkenburg zelf is een gezellig stadje met genoeg mogelijkheden. 
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U kunt hier o.a. een 
bezoek brengen aan de Fluwelengrot en de  kasteelruïne , de ka-
belbaan en de Wilhelminatoren met een geweldig uitzicht over Val-
kenburg etc. Na al dit moois hebben we weer kunnen genieten 
van een heerlijk diner.  
 
Dag 3, woensdag 15 mei. Na het ontbijt hebben we een rondrit 
gemaakt door Maastricht per Oldtimer. Met een gids aan boord 
werden we van commentaar voorzien.De bourgondische sfeer 
proef je echt in Maastricht. Het heeft de grootste markt in het 
Zuiden van Limburg. Jammer dat door de kermis 't Vrijthof zijn 
glans had verloren. Normaal is het zo leuk om daar op een terrasje 
te zitten en mensen te kijkjen en aan de overkant de St. Servaas-
kerk te zien. Echt een domper.Maastricht is ontstaan bij een door-
waadbare plaats in de rivier de Maas ,de meest Europese stad van 
Nederland.Het heeft een rijke historie met op iedere hoek een an-
der karakter. 
Verleden en heden wisselen elkaar af in architectuur , maar zeker 
ook in het aanbod van cultuurschatten en karakteristieke torens. 
De St. Servaaskerk is gebouwd op het graf van St Servaas. De 
boottocht over de Maas was prachtig. Water geeft altijd rust. Lek-
ker uitwaaien. 
 
Dag 4, donderdag 16 mei.Een mooie rondrit door de omgeving, 
waarbij we een bezoek brachten aan de ENCI Groeve. De mergel-
winninng is hier stopgezet in 2018. Er is daar 100 jaar mergel ge-
wonnen. Het gebied wordt nu beheerd door Natuurmonumenten. 
Het gebied is een prachtige plek om te wandelen en genieten van 
alle mooie planten en dieren. die het gebied te bieden heeft. Met 
een mooie zonnige terugreis naar ons hotel, was het weer een 
schitterende dag. Zijdelingse opmerking over de naam van het ho-
tel. Het voormalige hotel is afgebrand en het nieuwe herbouwd in 
de schapenweide van de eigenaar. Vandaar Schaepkens van St 
Fyt. Iedere avond was er een ruimte vrij om spelletjes te doen o.a 
skibo en kruisjassen of bridgen. Twee avonden kon je naar gezel-
lige muziek luisteren en meedeinen of zelfs dansen. 



 Nr. 7/8 – juli/augustus 2019 - Pagina 17 van 20  

Dag 5, vrijdag 17 mei. Om 9.30 uur vertrek naar Paddenstoelerij 
Grubbenvorst. Wij hebben hier alles geleerd over de teeltvoorbe-
reiding van de paddestoelen via de film. Hoe we ze  het best kun-
nen behandelen en bewaren. Na de rondleiding hebben we geno-
ten van een heerlijke lunch.  
Om 13.00 uur zijn we vertrokken naar de Rozenhof in Lottum. Een 
idyllische locatie in hartje Lottum. De Rozenhof is befaamd als 
unieke rozentuin met de beste, duurzame en gezondste gecertifi-
ceerde rozen uit West-Europa. 6.000 vierkante meter toprozen in 
allerlei kleuren en geuren. Lottum kiest ieder jaar een rozen-ko-
ningin. Geweldig, waar een klein land groot in kan zijn. Nog nage-
nietend van al dit moois zijn we aan de thuisreis begonnen.  
 
Om vier uur werden we door onze eigen bus weer opgehaald. Jel-
mer, onze buschauffeur, had nog een leuk tochtje voor ons in 
petto. Een mooie route door het glooiende landschap en even over 
de grens in België. 
 
Hij wist de grote bus moeiteloos over de smalle heuvelhellinkjes 
te manoeuvreren waardoor iedereen een prachtig uitzicht had 
over de heuvels en we ons even konden wanen in de heuvels van 
het prachtige Limburg. 
 
Met dank aan onze jonge en geweldige chauffeur,de reisleidsters 
Evy, Marietje en Thea was het weer een fantastische reis. Ook 
dank aan alle reisgenoten. Als afsluiting met het hele gezelschap  
heerlijk gedineerd bij Pillen 't Zwaantje. Tot een volgende reis al-
lemaal. 
 

Diny Geerdink-Mokkink  
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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 8 augustus 2019 inleveren van onderte-
kende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 9, september 2019 
Per e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: 
Raadhuisstraat 18a.  
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