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VOORWOORD 

 

Beste leden, 

 

Dit is onze nieuwe activiteitengids voor het seizoen 2019-2020. 

 

In deze gids informeren wij u over onze ledenservice en de vele cur-

sussen en activiteiten waaraan u als lid van de KBO Lichtenvoorde 

kunt deelnemen. Naast deze activiteitengids krijgt u iedere maand 

ons blad KBO Mededelingen, waarin voor u belangrijke informatie 

staat over o.a. de cursussen. 

 

Deze gids wordt u éénmalig verstrekt, bewaar hem dus goed! 

De gids staat ook op onze website www.kbolichtenvoorde.nl 

 

Informatie over cursussen en/of activiteiten is steeds te verkrijgen 

bij de contactpersoon zoals vermeld bij het betreffende onderdeel in 

deze activiteitengids.  

Aanmeldingsformulieren met machtiging treft u aan achter in deze 

activiteitengids. Indien u reeds aan een activiteit deelneemt 

hoeft u zich voor het nieuwe seizoen niet meer op te geven.  
DIT GELDT NIET VOOR KORTDURENDE WORKSHOPS ALS BIJV. KERA-

MIEK. Stopt u met een activiteit, meldt u zich dan s.v.p. af bij de 

cursusleider of contactpersoon van deze activiteit of schriftelijk bij 

het secretariaat om onnodige inning van de bijdrage te voorkomen. 

 

Inschrijven voor cursussen en activiteiten voor leden van de afde-

ling Lichtenvoorde vóór 8 september 2019. 

Leden van een andere KBO afdeling kunnen ook inschrijven voor 

een cursus of activiteit. Zij betalen de normale cursusbijdrage.  

Wij hebben dan wel uw KBO-lidnummer nodig i.v.m. de automati-

sche inning. 

Bij onvoldoende deelname kan een cursus of activiteit geannuleerd 

worden!  

Koffie/thee en drankjes zijn voor eigen rekening. Consumpties wor-

den afgerekend met blauwe munten, te verkrijgen via een munten-

automaat. Waarde van 1 blauwe munt is € 1,--. Koffie, thee, bier en 

frisdrank 1 munt, wijnen 2 munten per glas. 

 

Opgave formulieren, volledig ingevuld (óók uw lidmaatschapnum-

mer) en met uw handtekening i.v.m. automatische inning van het 

cursusgeld in de brievenbus deponeren of zenden aan:  

KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM Lichtenvoorde. 
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Activiteiten lopen per cursus, per workshop of per seizoen. Een sei-

zoen loopt van september tot maximaal de zomerstop e.e.a. volgens 

afspraak met de betreffende begeleider/contactpersoon of docent 

van de activiteit. 

 

De winterstop is slechts de periode tussen Kerst en Nieuwjaar en zal 

in KBO Mededelingen van november worden vermeld. Betreffende 

de startdatum in januari kan een begeleider/contactpersoon of do-

cent afwijken. 

Actuele informatie vindt u wekelijks in de Elna, onder KBO Actief  

en op onze website www.kbolichtenvoorde.nl. 

 

 

Het bestuur is op woensdag in de Treffer aanwezig van 9.30-10.30 

uur. U bent welkom voor informatie, opmerkingen en vragen. 

Bestuursvergadering: 1e woensdag v.d. maand, 9.30 uur. 

 

 

 

INLOOPCAFE 

 

Iedere dinsdag en donderdag ochtend is er een Inloopcafé 

van 09.30-11.30 uur. U bent van harte welkom. Tijdens de 

inloop ontmoeten ouderen elkaar in de gezellige ontmoe-

tingsruimte in De Treffer. De opzet is dat elke gast zich wel-

kom voelt, om gezellig samen koffie drinken en om een 

praatje maken. Ook is er alle gelegenheid voor kaarten, sjoe-

len, dammen en andere gezelschapsspelen. 

 

 

REIZEN 

 

De KBO Lichtenvoorde organiseert voor leden die nog zelfstandig 

kunnen reizen. Informatie over reizen: Mw. Evy Veuger, tel. 

371589, Mw. Marietje te Brake, tel. 372117 en Mw. Thea Elferink, 

tel. 373878: 

- minstens één keer per jaar een dagreis 

- één keer per jaar een midweek reis 

- één keer per jaar een vakantiereis 

Zie t.z.t. KBO Mededelingen voor details. 

http://www.kbolichtenvoorde.nl/
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WELZIJN  

 

Voor informatie zie ook de telefoonnummers in ons blad  

KBO Mededelingen.  

 

Vrijwillige Belastingadviseurs Ouderen 

 

Voor hulp bij het invullen van uw belastingformulieren en financiële 

adviezen kunt u contact opnemen met de coördinator belastingen, 

dhr. J.H. van Beek, tel. 370255. 

 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs *) 

 

Voor vragen op het gebied van zorg, hulpmiddelen, wonen, vervoer 

en vele andere zaken kunt u contact opnemen met de ouderenadvi-

seurs. 

 

Bezoekersdienst *) 

 

Voor ouderen die weinig contacten hebben, zich eenzaam voelen, is 

er gelegenheid om thuis met iemand te kunnen praten. U kunt con-

tact opnemen met de coördinator bezoekersdienst. 

 

*) Voor informatie over bovengenoemde activiteiten kunt u terecht 

bij Mw. Thea Elferink, tel. 373878.)  

 

Fysiotherapie Lichtenvoorde 

 

Aan de Dijkstraat 5 biedt de mogelijkheid om onder deskundige lei-

ding van een fysiotherapeut Fysio-fit te volgen in kleine groepen. 

KBO-leden krijgen op vertoon van hun ledenpas korting. Aanmelden 

bij Fysiotherapie Lichtenvoorde, tel. 0544-372727 

 

TopVit Fysiotherapie Oost Gelre 

 

‘Samenwerken aan een Gezond en Vitaal Oost Gelre’ staat bij ons 

gelijk aan energiek, zelfstandigheid en plezier aan bewegen. Aan de 

hand van een individueel trainingsprogramma kunt u gebruik maken 

van onze vernieuwde faciliteiten onder professionele begeleiding van 

één van onze fysiotherapeuten. KBO leden ontvangen 10 % korting. 

Wij zijn bereikbaar op tel.: 0544-375555. 
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EDUCATIEVE AKTIVITEITEN 

 

Nieuws werkgroep educatie 

 

In het najaar gaat onze nieuwe activiteitenplan weer van start. Hier 

en daar zijn er wat kleine veranderingen en aanpassingen gedaan. 

Deze willen we even onder de aandacht brengen. Activiteiten die 

hier niet genoemd worden blijven dus in vorm en tijd hetzelfde. 

 

De computerinloop: 

 

Na de vakantie zal het programma van de werkgroep educatie er 

iets anders uitzien. De wel bekende computerinloop op de donder-

dagmorgen zal verdwijnen. Al geruime tijd zagen we de behoefte 

aan deze inloop duidelijk afnemen. Een handjevol trouwe bezoekers 

bleef over terwijl vier personen aanwezig zijn om mensen te helpen. 

We hebben daarom besloten om deze inloop te schrappen. De in-

loop op de woensdagmiddag blijft zoals die was. De personele be-

zetting zal worden uitgebreid van drie naar vier personen. Walter 

van de Gevel maakt de overstap van de donderdagmorgen naar de 

woensdagmiddag. Daar zijn we uiteraard blij mee. 

 

Tablet cursussen: 

 

Verder blijven we de tablet cursussen aanbieden. Hier hebben we 

wel de scheiding gemaakt tussen cursisten met een tablet met 

“Android” als besturingssysteem (dus tablets van Samsung, LG, 

Acer etc.) en de Apple tablets oftewel de iPad. Dit omdat beide sys-

temen erg verschillend zijn en de cursisten o.i. beter geholpen wor-

den als de besturingssystemen gelijk zijn. Het inschrijven voor deze 

cursussen is doorlopend. Dit betekent dat inschrijven het hele jaar 

door kan. Op het moment dat er voldoende deelnemers zijn plannen 

we de cursus en worden de deelnemers geïnformeerd. 

 

Mobiele telefoon 

 

Voor de cursus “Omgaan met je mobiel” willen we deze scheiding 

niet doorvoeren. Ook hier bieden we bij genoeg deelname de cursus 

aan voor mobiele telefoon gebruikers. Hier geldt ook dat men het 

hele jaar door kan aanmelden en bij genoeg deelnemers de cursus 

wordt gepland en cursisten worden ingelicht. 
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NIEUW!!!! 

 

Cursus DigiSterker (omgaan met je 

DigiD): 

Voor veel mensen is het aanvragen 

en gebruiken van een DigiD niet iets 

wat vlekkeloos verloopt. Toch krijgen 

we er steeds vaker mee te maken. Veel overheidsinstanties, ge-

meenten, verzekeringen en ziekenfondsen maken hiervan gebruik. 

In deze cursus kun je oefenen en word je wegwijs gemaakt in het 

gebruik van deze sites. Deze cursus wordt samen met de Biblio-

theek Oost Achterhoek aangeboden. Het geheel bestaat uit 2 lessen 

van 2 uur.  

 

We gaan ervan uit dat u beschikt over 

een DigiD en de bijbehorende inlogge-

gevens. Is dat niet het geval (of weet u 

het niet zeker) wilt u dat duidelijk aan-

geven bij inschrijving? Wij nemen dan 

contact met u op om ruim voor de eer-

ste cursusdag een DigiD aan te vragen. 

U kunt natuurlijk ook langskomen bij de KBO computerinloop op de 

woensdagmiddag. 

Houdt u er hierbij rekening mee dat het minstens een week duurt 

voordat u de gegevens in de bus hebt. 

 

Wanneer:  Woensdagmorgen 23 en 30 oktober 2019 

Tijd:  09.30-11.30 uur 

Waar:   De Treffer, ruimte 2 

Kosten:  Geen  

U kunt u nu al aanmelden door te bellen naar:  

Tel: 06 4113 0412 

Meer informatie en aanmelden kan ook via de website van Biblio-

theek Oost Achterhoek (zie link hieronder)  

https://oostachterhoek.op-shop.nl/441/digisterker/23-10-2019 

 

Oproep!!!!: 

 

In aansluiting op de bovenstaande informatie gaan we ervan uit dat 

lang niet alle digitale vraagstukken zijn opgelost. Sterker nog, we 

denken dat er op dit gebied nog wel het een en ander te leren valt. 

Probleem is wel dat het gebied heel breed is en de behoefte aan 

hulp, scholing of informatie heel veelzijdig is. Om hier wat zicht op 

te krijgen willen u als KBO lid mee laten denken. Geef via email, 

https://oostachterhoek.op-shop.nl/441/digisterker/23-10-2019
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telefoon of een briefje (eventueel in de brievenbus) uw hulpvraag, 

probleem of behoefte aan ondersteuning door aan de werkgroep. 

Wij zullen dan kijken op welke manier wij hieraan vorm kunnen ge-

ven om u ten dienste te kunnen zijn. 

Email: educatie@kbolichtenvoorde.nl 

Tel: 06 4113 0412 

KBO Lichtenvoorde “De Treffer” 

Raadhuisstraat 18a 

7131 CW Lichtenvoorde 

 

Bridgen 

 

De vertrouwde bridgeclubs op dinsdagmiddag, woensdag- en don-

derdagavond blijven ook dit jaar actief. Op de donderdagmorgen 

(i.p.v. de dinsdagmorgen) ziet u de cursus “Opfriscursus” van 

10.00-12.00 uur op het programma staan. Zeer aan te bevelen voor 

hen die “op herhaling” willen. De donderdagmiddag is er weer gele-

genheid voor geïnteresseerden die hun eerste stappen willen zetten: 

dus de “Beginnerscursus”. Dus ook nu weer genoeg bridgeplezier. 

 

De nodige informatie over alle educatieve activiteiten is verder te 

vinden op de website en deze activiteitengids 2019-2020. 

 

Veel plezier gewenst voor het jaar 2019-2020. 

 

Werkgroep Educatie 

 

mailto:educatie@kbolichtenvoorde.nl
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EDUCATIEVE ACTIVITEITEN  

Schema Educatieve activiteiten 2019-2020. (Verdere 

informatie op de volgende pagina’s.) Inschrijfformulier ach-

ter in dit boekje. 

 

Activiteit I

n 

Ma Di Wo Do Vr 

Bridgeclubs 2  14.00

-

17.00 

19.30-

22.30 

19.30-

22.30 

 

Bridge les 

beginners 

2    14.00- 

16.00 

 

Bridgen (Opfris-

cursus) 

2    10.00-

12.00 

 

Cursus fotografie 2 19.30-

21.30 

    

Computerinstuif 2   14.00-

16.00 

  

Engels (25x) 

Groep 1 

 

Groep 2 

 

Groep 3 

2      

09.00-

10.30u 

10.30-

12.00u 

12.00- 

13.30u 

Spaans (25x) 3     13.30-

15.30 

Leesclub (na 

overleg) 

3 14.00-

16.00 

    

Studiekring om de 

2 weken 

1

A 

09.30-

11.30 

    

Mobiele telefoon: 

iPhone/Samsung 
2 14.00-

16.00 

2019/2020   

iPad(Apple) cursus  

Tablet (Samsung 

etc.) 

 

2   09.00- 

10.30 

  

 

Computerlokaal (ruimte 2) tel. 397154
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EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

 

BRIDGELES VOOR BEGINNERS 

  

Dit seizoen bieden we weer een cursus bridgen 

voor beginners aan. Dit prachtige kaartspel vraagt 

wel behoorlijk wat inspanning, want het is tevens 

een denksport. Als u inschrijft voor deze cursus 

dan kunt u, als u goed studeert, over 2 jaar een 

behoorlijk potje meespelen. Bijvoorbeeld bij een 

club in de buurt. 

 

Bijdrage:  € 100,-- incl. lesmateriaal 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:  Donderdagmiddag, 14.00-16.00 uur 

Duur:   Vanaf half september 2019 tot april 2020 

Cursusleiders: Mw. Ineke Janssen en Dhr. Jan van Zanten 

 

Informatie en aanmelden: uitsluitend telefonisch tussen 

18.00 en 18.45 uur bij: Mw. Ineke Janssen, tel: 373592 (of 

0653571451) 

 

BRIDGEN: “Opfris-cursus” 

 
U speelt al een aantal jaren bridge. Uiteraard met plezier, maar de 

resultaten vallen wat tegen. Tijd om uw niveau wat op te vijzelen. 

De KBO biedt u, middels deze cursus, de gelegenheid daartoe. Geen 

nieuwe dingen (tenzij er vraag naar is), maar gewoon weer eens “de 

puntjes op de i”. Aan de hand van “gewone” spellen gaan we weer: 

- Speelplan maken. 

- Tellen. 

- Spelfiguren bekijken.(weet u wat een chinezensnit is?) 

- Tegenspelen en signalen. 

- Tips en trucs. 

- Wat ter tafel komt. 

Het is zeer aan te bevelen om deze cursus samen met uw partner te 

volgen. Minimum aantal cursisten is 4 en maximum 8. 

 

Bijdrage:   € 50,-- inclusief lesmateriaal 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:    Donderdagmorgen, 10.00 tot 12.00 uur 

Duur: 1ste groep Half september 2019 tot eind december  

         2de groep Begin januari 2020 tot eind april 

Cursusleiders: Mw. Ineke Janssen en Dhr. Jan van Zanten 



 10 

Informatie en aanmelden: uitsluitend telefonisch tussen 

18.00 en 18.45 uur bij: Mw. Ineke Janssen, tel. 373592 

 

BRIDGE CLUBS 

 

De KBO heeft naast andere kaart-evenementen, vier 

bridgeclubs, waarvan er drie onder de hoede van 

Educatie vallen. In een ontspannen sfeer proberen 

we daar goed met elkaar te bridgen. De huidige le-

den hoeven zich niet opnieuw aan te melden. 

Op dit moment is er op woensdagavond enige ruimte. 

 

Dinsdagmiddag 

 

Bijdrage:   € 35,-- (voor het gehele seizoen) 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2  

Tijd:    Dinsdagmiddag, 14.00-17.00 uur 

Wedstrijdleiding:  Mw. Ineke Janssen en/of Dhr. Jan van Zanten 

 

Woensdagavond  

 

Bijdrage:   € 35,-- (voor het gehele seizoen) 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:   Woensdagavond, 19.30-22.30 uur 

Wedstrijdleider:  Dhr. Jan van Zanten 

 

Donderdagavond 

 

Bijdrage:    € 35,-- (voor het gehele seizoen) 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:    Donderdagavond, 19.30-22.30 uur 

Wedstrijdleiding:  Mw. Ineke Janssen  

 

Informatie en aanmelden: Uitsluitend telefonisch tussen 

18.00 en 18.45 uur bij: Mw. Ineke Janssen, tel: 373592 
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LEESCLUB 

 
Al enkele jaren bestaat er een leesclub. 

De deelnemers komen eens in de 4 à 5 weken bij elkaar om een 

gezamenlijk gelezen boek wat nader te bespreken. 

Hebt u interesse om ook mee te doen, meldt u dan aan. 

Bijdrage:   Geen. 

Plaats:   De Treffer, ruimte 3  

Tijd:   Maandagmiddag na overleg 

Contactpersoon:  Mw. Evy Veuger, tel. 371589 

 

COMPUTERINSTUIF  

 

Op woensdagmiddag is ons computerlokaal opengesteld voor alle 

leden van de KBO, die op computergebied wat hulp nodig hebben. 

Kom rustig eens langs met uw vragen en/of problemen. Meestal 

kunnen we ze oplossen! Wij bieden géén hulp aan huis. 

 

Bijdrage:  Geen. (Wel vergoeding gebruikte materialen) 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:     Woensdagmiddag, 14.00-16.00 uur hele jaar 

Begeleiders:  Mw. Ineke Janssen, Heren. Jan van Zanten, 

Walter van de Gevel en Ton Jolij 

 

 

CURSUS FOTOGRAFEREN MET JORIEKE PHILIPPIE. (Bij vol-

doende deelname.) (Doorlopende opgave.) 

 

Vanaf september willen we starten met de cursus "Fotograferen met 

Jorieke". De cursus wordt gegeven op de maandagavond in het 

computerlokaal van "De Treffer".  

Elke cursus biedt plaats aan maximaal 6 cursisten en bestaat uit 4 

lesavonden van minimaal twee uur. 

De volgende zaken komen in die 4 avonden aan de orde: 

- Achtergrond informatie over de techniek(en) van het fotograferen. 

- Wat is een goede foto en hoe maak je die? 

- Samen op pad voor de juiste foto... 

- Bewerken en verwerken van het "geschoten materiaal. " 

Benodigdheden: Passie voor fotografie, een simpele digitale camera 

of camera van een smartphone is voldoende. 

We zien u graag als deelnemer van deze cursus in september a.s. 

Wilt u meer zien van het werk van Jorieke? Kijk dan op de website:  

https://joriekephilippi.nl/ 
 

https://joriekephilippi.nl/
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Bijdrage:   € 60,-- voor de gehele cursus. 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:   Maandagavond, 19.00-21.30 uur 

Duur:    4 avonden 

Aanvang:  Bij voldoende deelname krijgt u bericht. 

Begeleiding:   Mw. Jorieke Philippi 

Contactpersoon:  Dhr. Ton Jolij, tel. 06 4113 0412 

Zo gauw er voldoende deelname is krijgen de deelnemers bericht 

m.b.t. de datums etc. 

 

INSCHRIJFFORMULIER zie achterin Activiteitengids  

 

ENGELS CONVERSATIE (3 groepen.) 

 

Wilt u meer spreekvaardigheid Engels opdoen? 

Er is een mogelijkheid om aan te sluiten bij een al bestaande groep. 

Hebt u zin om mee te doen? Meldt u zich dan aan! 

 

Bijdrage:  € 125,-- excl. lesmateriaal 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:    Vrijdagmorgen 09.00-13.30 uur  

Duur:    25 lessen van 1,5 uur 

Aanvang:  September 2019, deelnemers krijgen bericht 

Docent:  Mw. M. Moen 

Contactpersoon: Mw. Evy Veuger, tel.371589 

 

SPAANS 

 

Gaat u graag naar Spanje en zou u graag een 

mondje Spaans willen spreken. 

Er is ook het volgende seizoen weer gelegen-

heid om deze cursus te volgen. 

Heeft u belangstelling? Dan kunt u zich nu 

aanmelden. 

 

 

Bijdrage:  € 100,-- excl. lesmateriaal 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:   Vrijdagmiddag 13.30-15.30 uur 

Duur:   25 lessen  

Aanvang:  September 2019, deelnemers krijgen bericht 

Docent:  Mw. Ank Maathuis 

Contactpersoon: Mw. Evy Veuger, tel.371589 
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STUDIEKRING 

 

Een studiekring van en voor ouderen, is een groep van  ± 15 perso-

nen, die tweewekelijks bij elkaar komt, om een gezamenlijk door de 

leden van de Studiekring gekozen onderwerp te bespreken. Als u 

interesse hebt, bent u van harte welkom. 

 

Bijdrage:   € 20,--, incl. materiaal 

Plaats:   De Treffer, ruimte 1A 

Tijd:  Maandagmorgen 2x per mnd. 9.30-11.30 uur 

Contactpersoon: Dhr. Ton Jolij, tel. 06 41130412 

 

TABLET CURSUS. (Samsung en ander merken)  

(Bij voldoende deelname.) (Doorlopende opgave.) 

 

De tablet is in onze moderne samenleving niet meer weg te denken. 

Voor deze cursus bestaat dan ook een ruime belangstelling. We zijn 

nu ruim twee jaar bezig met deze cursus en ongeveer 150 senioren 

zijn u hierin al voorgegaan. Ruud Harmsen en assistente Joke Wol-

terink maken u spelenderwijs wegwijs in het gebruik en de moge-

lijkheden van dit mediamiddel.  

 

Bijdrage:   €40,-- 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2  

Tijd:    Woensdagmorgen  

Cursusduur:   6 lessen à 1 uur     

Start:    (Zo gauw er voldoende deelnemers zijn.) 

Deelnemers krijgen bericht 

Cursus 1:   09.00-10.00 uur tablets. (max 6 cursisten)  

Docent:     Dhr. Ruud Harmsen 

Assistente:   Mw. Joke Wolterink  

Contactpersoon:  Mw. Annette de Jong, tel. 372871   

De cursisten beschikken zelf over een tablet.    

Bij gebleken grote belangstelling volgt een tweede cursus. 

 

INSCHRIJFFORMULIER zie achterin Activiteitengids  

 

IPAD CURSUS  

(Bij voldoende deelname.) (Doorlopende opgave.) 

 

Ook de iPad is in onze moderne samenleving niet meer weg te den-

ken. Voor deze cursus bestaat dan ook een ruime belangstelling. We 

zijn nu ruim twee jaar bezig met deze cursus en ongeveer 150 seni-

oren zijn u hierin al voorgegaan. Ruud Harmsen en assistente Joke 
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Wolterink maken u spelenderwijs wegwijs in het gebruik en de mo-

gelijkheden van dit mediamiddel.   

 

Bijdrage:   €40,-- 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2  

Tijd:    Woensdagmorgen  

Cursusduur:   6 lessen à 1 uur  

Start:    (Zo gauw er voldoende deelnemers zijn.) 

Deelnemers krijgen bericht. 

 

Cursus 2:   10.00-11.00 uur, voor Apple iPad. (6 cursisten)  

Docent:     Dhr. Ruud Harmsen 

Assistente:   Mevr. Joke Wolterink   

Contactpersoon:  Annette de Jong, tel. 372871  

De cursisten beschikken zelf over een iPad.    

Bij gebleken grote belangstelling volgt een tweede cursus. 

 

INSCHRIJFFORMULIER zie achterin Activiteitengids  

 

LEREN OMGAAN MET JE MOBIEL. (Android en iPhone) 

(Bij voldoende deelname.) (Doorlopende opgave.) 

 

In deze cursus wordt u, onder leiding van de heer Klein Tank, op 

een zeer praktische wijze wegwijs gemaakt in de wereld van de mo-

biele telefoon. U leert o.a. de diverse mogelijkheden kennen, zoals 

het kunnen invullen van het telefoonboek, het maken en versturen 

van sms’jes, het inschakelen van AMBER Alert, het maken van foto’s 

en het gebruik van WhatsApp. Hierdoor raakt u vertrouwd met uw 

eigen toestel. Daarnaast probeert de heer Klein Tank oplossingen 

aan te dragen voor al uw vragen en problemen, die tijdens de cur-

sus spontaan kunnen ontstaan.  

De inhoud kan dus deels door de cursisten zelf worden bepaald.  

 

Bijdrage:   € 15,-- 

Plaats:   De Treffer, ruimte 2 

Tijd:   Maandag 14.00 tot 16.00 uur 

Cursusduur:   6 bijeenkomsten à 2 uur 

Aanvang:   (Zo gauw er voldoende deelnemers zijn.) 

Deelnemers krijgen bericht.  

Cursusleider:   Dhr. Henk Klein Tank 

Contactpersoon:  Mw. Annette de Jong, tel. 372871 

 

INSCHRIJFFORMULIER zie achterin Activiteitengids
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CULTURELE ACTIVITEITEN 

 

Schema Culturele activiteiten 2019.2020 (Verdere info op de 

volgende pagina’s) Inschrijfformulier achterin dit boekje.) 

 
Activiteit In Ma Di Wo Do Vr 

Biljarten 1B 19.00-
22.30 

19.00-
22.30 

19.00-
22.30 

19.00-
22.30 

19.00-
22.30 

Biljarten 1B  13.30-
17.00 

13.30-
17.00 

13.30-
17.00 

13.30-
17.00 

Bloemschikken  

(6x per seizoen) 

5   13.30-

16.00 

  

Bridgen 
 

1A    13.30-
17.00 

 

Darten 1B 09.30-
11.30 

    

Film *) 5     14.00 

Gymnastiek (2 

groepen) 

5 14.00-

16.00 

    

Handwerken/ 
creatieve handv. 

5  09.00-
11.00 

   

Houtsnijden 5  13.30-

16.00 

   

Keramiek: 3 
workshops 
Elk 3 lessen 

5     09.00-
12.00 

Koersbal 

 

5    09.30-

11.45 

 

Linedance 
groep 1 
groep 2 

5    13.30-
15.00 
15.30-
17.00 

 
 

Seniorenkoor 1B   09.30-
11.30 

  

Tekenen en schil-
deren 

1A/B  09.30-
11.30 

   

Yoga  1A    09.00-
10.00 

 

Wandelvoetbal    09.30   

Zentangle 1A 19.30- 

21.00 

    

 

*) Film: Laatste vrijdag van de maand (m.u.v. december) t/m maart. 
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CULTURELE ACTIVITEITEN 
 
Bingo en Kruisjassen: 3x per jaar. Info in KBO Mededelingen. 

Fietsen: van april t/m oktober op dinsdag en elke 1e en 3e zondag 

v.d. maand. Zie pagina 17/18 

Fiets4daagse: 1e volle week in augustus op dinsdag t/m vrijdag. 

Jeu de Boules: zie pagina 19. 

Wandelen: donderdagochtend 9.15 uur, even weken. Zie pag. 22. 

Wandelvoetbal: elke woensdagmorgen 9.30 uur. Zie pag. 22 

 
BILJARTEN 

 

Heeft u belangstelling om te gaan biljarten dan 

bent u van harte welkom. 

 

Bijdrage:  € 40,-- per jaar. 

Plaats:  De Treffer, ruimte 1B 

Tijd:   Maandag- t/m vrijdagavond, 19.00-22.30 uur 

  Dinsdag- t/m vrijdagmiddag, 13.30-17.00 uur 

Contactpersoon:  Dhr. Jos te Brake, tel. 373968 

 

BLOEMSCHIKKEN 

 

Ieder jaar weer is er veel belangstelling voor het bloemschikken.  

 

Bijdrage:  € 16,-- per jaar  

Plaats:  De Treffer, ruimte 5 

Data:  Woensdagmiddag, 16/10, 6/11, 18/12 en in 

 2020: 12/2, 11/3, 01/4 

Tijd:  13.30-16.00 uur 

Cursusleidster:  Mw. Annie Wekking/Mw. Magda Bosman 

Contactpersoon:  Mw. Marjolein Rosendaal, tel:06-2672 2162 
 

BRIDGEN 
 

Gezelligheid is troef…………..!! 

 

Bijdrage:   € 25,-- per jaar 

Plaats:  De Treffer, ruimte 1A 

Tijd:  Donderdagmiddag, 13.30 -17.00 uur 

Duur:  Half september t/m begin mei 

Begeleiding:  Dhr. Jos te Brake, tel. 373968 

Contactpersoon: Mw. Marja Koenders, tel. 374511 

tel:06-2672
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DARTEN 

 
Darten, of te wel pijltjes gooien is leuk en gezellig 

maar ook ontspannen. Dit kan op maandagmorgen. 

 

Bijdrage: € 25,-- 

Plaats:  De Treffer, ruimte 1B 

Tijd:  Maandagmorgen, 9.30-11.30 uur 

Contactpersoon: Dhr. Hoogerstege, tel. 06 2908 8991 

  Mv. Marijke Rüter, tel. 06 1413 8215 

 
FIETSEN 

 

Regelmatig gezond en ontspannen bezig zijn. Dat is 

wat senioren fit houdt. De KBO biedt u de gelegen-

heid om dit waar te maken. 

Onderweg wordt een keer gestopt voor het gebruiken 

van de door u meegenomen consumptie. Voor fietsen hoeft u zich 

niet op te geven. 

 

25 km-route 

Bijdrage:  Geen 

Startplaats:  De Treffer, parkeerplaats 

Tijd:   In april en oktober elke dinsdagmiddag 

Vertrek:  14.00 uur precies 

Tijd:  In mei t/m september ’s morgens 

Vertrek:  9.30 uur precies 

Contactpersoon: Dhr. Laurens Wopereis, tel. 06-2442 9520 

 

50 km-route 

Bijdrage:   Geen 

Startplaats:  De Treffer, parkeerplaats 

Tijd:   Mei t/m okt. iedere eerste en derde zondag van 

de maand 

Vertrek:  10.00 uur precies 

Contactpersoon:  Dhr. Laurens Wopereis, tel. 06-2442 9520 

 

Fiets4daagse 25 km-route en 50 km-route 

Bijdrage:   Wel 

Startplaats:  HCR ’t Zwaantje 

Tijd:   1e volle week in augustus op dinsdag t/m 

vrijdag (zie t.z.t. KBO Mededelingen en Elna).  

   Zie dan ook www.f4daagse.nl 
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Kaarten in voorverkoop en bij de start. 

Contactpersoon:  Dhr. Laurens Wopereis, tel. 06-2442 9520 

 

FILMMIDDAGEN 

 

Bijdrage:  Geen! Aanmelden niet nodig. 

Tijd:    14.00 uur  

Plaats:   De Treffer, ruimte 5 

Data:  Elke laatste vrijdag van de maanden  

september t/m maart (m.u.v. december. 

Informatie:  Zie KBO Mededelingen 

Contactpersoon: Mw. Thea Elferink tel.373878 

 

GYMNASTIEK (Meer Bewegen Voor Ouderen) 

 

Meer bewegen voor ouderen. Voorkom dat je spieren stijf worden! 

Onder deskundige leiding kan de oudere mens deelnemen aan deze 

gymnastiek. De lessen zijn aangepast aan de mobiliteit. Groep 1: 

voor ouderen die niet zo rap ter been zijn, Groep 2: voor ouderen 

die meer mobiel zijn. 

 
Bijdrage:  € 42,50 per jaar 

Plaats:  De Treffer, ruimte 1A 

Tijd:  Groep 1: maandagmiddag 13.30-14.30 uur 

  Groep 2: maandagmiddag 14.30-15.30 uur 

  Bij 1 groep: 14.00-15.00 uur 

Docent:  Mw. Gerdien Bosman 

Contactpersoon:  Mw. Annie Domhof, tel. 35178 

In de wintermaanden wordt mogelijk wat vroeger in de middag 

begonnen. 

 

HANDWERKEN en CREATIEVE HANDVAARDIGHEID 

 

Wilt u in een gezellige sfeer handwerken en eventueel diverse tech-

nieken aanleren, maar ook creatieve dingen maken, dan bent u wel-

kom bij deze groep. 

 

Bijdrage :  € 32,50 per jaar 

Plaats:  De Treffer, ruimte 5 

Tijd:  Dinsdagmorgen, 9.00-11.00 uur 

Begeleiding:  Mw. Ans Berendsen 

Contactpersoon: Mw. Annie Domhof, tel. 351782 
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HOUTSNIJDEN 

 

Denk niet te snel: dat kan ik niet. Met een simpel houtsnijmes zijn 

al heel leuke resultaten te bereiken. 

U kunt zich nu opgeven of kom vrijblijvend eens kijken op bovenge-

noemde tijd en plaats. 
. 

Bijdrage :  € 35,-- per jaar 

Plaats:  De Treffer, ruimte 5. 

Tijd:  Dinsdagmiddag, 13.30-16.00 uur 

Docent/contactpersoon:Dhr. Quirien de Graaf, tel. 374028 

  of Mw. Annie Domhof, tel. 351782 

 

JEU DE BOULES 

 

De bakermat ligt in Frankrijk, waar het spel bekend staat als  

“Petanque”. Op ieder dorpsplein wordt het daar beoefend en nu dus 

ook bij de KBO.  

Op ma., di. en woe. van 14.00-16.00 uur. En woe. van 10.00-12.00 

uur zijn er al groepen actief. Kom kijken/meedoen. 

 

Bijdrage: Geen! Mits lid van de KBO  

Contactpersoon: Dhr. Ed Jacobs, tel. 373873  

Dhr. Theo Engelbarts, tel. 374834 

 

KERAMIEK workshops  

 

Esther Krabbenborg gaat, bij minimaal 15 cursisten per workshop, 

weer 3 verschillende keramiektechnieken verzorgen.  

U dient zich voor elke workshop apart aan te melden via het aan-

meldformulier achterin op pag. 31. 

Contactpersoon: KBO Secretariaat, tel. 397073. 

 

Inhoud van de cursussen:   

 

Najaar: We maken keramiek engelen, hoogte 35 à 

40 cm 

 

Bijdrage:  € 55,-- incl. materiaal 

Plaats:   De Treffer, ruimte 5  

Tijd:  Vrijdag 09.00-ca. 12.00 uur 

Data:  Groep 1: 13/9, 20/9, 18/10, 25/10 

 Groep 2: 4/10, 11/10, 1/11, 8/11 



 20 

B. Winter: Keramiek kippen. 2 kippen welke in de 

tuin/balkon als ‘oorwurm’ potjes dienst kunnen 

doen. 

 

Bijdrage:  € 30,--, incl. materiaal 

Plaats:  De Treffer, ruimte 5 

Tijd:  Vrijdag 09.00-ca. 12.00 uur 

Data:  3/1, 24/1 en 31/1 2020 

 

 

 

C. Voorjaar: In deze workshop maak je 3 klaprozen welke prachtig 

zijn in de tuin maar natuurlijk ook binnenshuis de boel opfleuren.  

 

 
 

Bijdrage:  € 35,--, incl. materiaal 

Plaats:  De Treffer, ruimte 5 

Tijd:  Vrijdag 09.00-ca. 12.00 uur 

Data:  Groep 1: 14/2, 6/3, 20/3 

  Groep 2: 10/4, 1/5, 15/5 

 

KOERSBAL 

 

Dit intussen bekende balspel kan iedereen leren! Het wordt gespeeld 

op een mat van acht bij twee meter. Het is een binnensport. Koers-

bal kan dus heel goed in de wintermaanden worden beoefend.  
 

Bijdrage:  € 30,-- per jaar 

Plaats:  De Treffer, ruimte 5 

Tijd:  Donderdagmorgen, 9.30-11.45 uur 

Contactpersoon: Mw. Dora te Moller, tel. 371051 

  Mw. Miny Bruins tel: 371098 
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LINE-DANCE voor gevorderden 
 

Deze dansvorm is in een goede bekende geworden van de KBO.  

 

Bijdrage:  € 100,-- per jaar (betaling in 3 termijnen). 

Aantal lessen ca. 35 

Plaats:  De Treffer, ruimte 5 

Tijd: groep 1 Donderdagmiddag, 13.30-15.00 uur  

Groep 2  Donderdagmiddag, 15.30-17.00 uur 

Docent:   Mw. Sandra Onnink 

Contactpersoon:   Mw. Marijke Rüter, tel. 06 1413 8215 

  Mw. Ria Waeijen-Ikink. tel. 372643 

   Mw. Rini Oortgiesen. Tel. 372898 

 

PORTRET TEKENEN; NIEUW !! 

 

Het schilderen van een realistisch portret is erg 

moeilijk. De compositie, de huidskleur, de gelaats-

trekken, alles moet kloppen. 

In deze cursus leer je met enkele hulpmiddelen stap-voor-stap een 

realistisch portret te schilderen. 

 

Het portret wordt geschilderd aan de hand van een portretfoto. Er 

wordt geschilderd met olieverf, nat-in-nat op hardboard van 30 x 40 

cm.  

 

Bijdrage:   € 25,--, excl. materiaal. Schilderskoffer met 

starters materiaal (olieverf, medium, penselen, 

hardboardplaatjes) € 50,--. 

Groepsgrootte: max. 10 personen 

Plaats:   De Treffer 1A, om de 2 weken 

Tijd:   Maandagmorgen, 9.30-11.30 uur 

Docent:   Bennie Harbers, tel. 06 3868 5041 

 

REIZEN, zie pagina 3 en t.z.t. ons KBO Mededelingenblad 

 

SENIORENKOOR 

 

Bijdrage:  € 25,-- per jaar 

Plaats:   De Treffer, ruimte 1B 

Tijd:   Woensdagmorgen 09.30–11.30 uur 

Dirigente:  Mw. Marjo Spekschoor, tel. 372688 

Contactpersoon: Mw. Marjolein Rosendaal, tel. 06-2672 2162. 
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TEKENEN EN SCHILDEREN VOOR  

BEGINNERS EN GEVORDERDEN 

 

Zeg niet: Dit kan ik niet. 

 

Niemand is meteen een Rembrandt. Misschien heeft u wel verbor-

gen talenten. Kom maar eens kijken hoe er geschilderd en getekend 

wordt.  

 

Bijdrage:   € 27,50 per jaar 

Plaats :  De Treffer, ruimte 1A 

Tijd:  Dinsdagmorgen, 09.30-11.30 uur 

Cursusleider:  Dhr. Antoon Schulingkamp 

Contactpersoon:  Mw. Annie Domhof, tel. 351782 

 

WANDELEN 

 

Wandelen is goed voor lichaam en geest.  

 

Bijdrage:  Geen 

Afstanden:  5 à 6 km of 10 à 12 km 

Startplaats:  De Treffer  

Verzamelen:  09.15 uur 

Frequentie: Donderdags in de even weken. (Zie KBO Mede-

delingen.)  

Contactpersoon: Dhr. Henk Navis, tel 06-5732 3039 

 

WANDELVOETBAL 

 

Voor de jonge ouderen. Sportieve beweging zonder hard te lopen. 

Maar ook een gezellige 3e helft! 

 

Bijdrage:  € 153,50 

Plaats:  De Treffer, voetbalveld LONGA 

Tijd:  Woensdagmorgen, 09.30 uur 

Contactpersoon: Dhr. Vincent Elferink 
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YOGA 

 

Yoga is geschikt voor iedere leeftijd. 

Kunt u moeilijk op een matje liggen of zitten, dan kan yoga ook op 

een stoel worden beoefend. 

Bijdrage:   € 7,50 p.p. per les. 

Plaats:  De Treffer, ruimte 1A 

Tijd:  Donderdagmorgen, 09.00-10.00 uur 

Doc./contactpers.:  Mw. Shandi Devi Knippenborg, tel. 374187 

 

ZENTANGLE 

 

Herfst en zin om te tekenenbij de KBO, maar ook 

lekker thuis. Zentangle (spreekuit als zentengel) is 

een soort meditatief tekenen waarbij het gaat om 

simpele herhalende lijnen.  

 

Bijdrage:  € 20,-- incl. 

Plaats:  De Treffer, ruimte 2. 

Tijd:  Maandagavond van 19.30-21.00 uur 

Start  Bij min. 8 personen: 18/11, 25/11, 2/12, 9/12. 

Docente:  Mw. Diënne Wijnen 

Contact persoon: Mw. Marjolein Rosendaal, tel. 06-2672 2162 
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BEWAAREXEMPLAAR voor uw administratie       

 

Wat u moet weten bij afgifte van  

 

EEN DOORLOPENDE MACHTIGING 

 

Met de invoering van SEPA/IBAN op europees niveau om het geld-

verkeer in Europa gemakkelijker te maken heeft u een langer reke-

ningnummer gekregen.  

Voor uw bank/giro rekening is NL gekomen, daarna een 2 cijferig 

controlegetal gevolgd door afkortingscode van uw bank, dan uw 

rekeningnummer.  

 

Naam incassant KBO Lichtenvoorde 

Adres incassant: Raadhuisstraat 18a 

Postcode incassant: 7131 CM  

Woonpl. Incassant: Lichtenvoorde 

 

Kenmerk machtiging: inning contributie 1x per jaar en evt. finan-

ciële bijdrage(n) bij deelname aan een/meer activiteit(en) georgani-

seerd door KBO Lichtenvoorde, mogelijk aangegeven met een code. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO 

Lichtenvoorde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

contributie en evt. de financiële bijdrage bij deelname aan een of 

meer activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO Lich-

tenvoorde. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving con-

tact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

De contributie wordt 2e helft februari geïnd en de bijdrage aan een 

activiteit wordt net voor of bij het starten geïnd. 
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INSCHRIJFFORMULIER voor LIDMAATSCHAP KBO Lichten-

voorde. Alsook afgifte van een DOORLOPENDE MACHTIGING 

voor inhoudingen na invulling en ondertekening van dit for-

mulier.  

 

[ ] Ik word lid van KBO Lichtenvoorde (1 lid per formulier) 

 

De heer/mevrouw (omcirkelen wat van toepassing is) 

Naam: ________________meisjesachternaam:________________  

Voorletters: _______________ Geb. datum: _______________ 

Adres: _____________________________________________ 

Postcode: ____________Woonplaats: ____________________ 

Tel. nr. _____________________Mobiel __________________ 

E-mailadres: ________________________________________ 

Rekeningnummer [IBAN]: ______________________________ 

Plaats en datum: _____________________________________ 

Handtekening: ________________________ 

Uw beroep _________________________________________ 

Heeft u interesse  

- om actief mee te denken in een werkgroep? ja/nee 

- in een bestuursfunctie? ja/nee 

- om uw kennis op welke wijze dan ook aan te bieden? ja/nee 

 

Wat u moet weten bij afgifte van EEN DOORLOPENDE MACHTI-

GING:  

Heeft u in het verleden een machtiging afgegeven voor automati-

sche inning van contributie en bijdrage bij deelname aan een activi-

teit dan blijft deze machtiging geldig. 
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Wat u moet weten bij afgifte van  

 

EEN DOORLOPENDE MACHTIGING 

 

Met de invoering van SEPA/IBAN op europees niveau om het geld-

verkeer in Europa gemakkelijker te maken heeft u een langer reke-

ningnummer gekregen.  

Voor uw bank/giro rekening is NL gekomen, daarna een 2 cijferig 

controlegetal gevolgd door afkortingscode van uw bank, dan uw 

rekeningnummer.  

 

Naam incassant KBO Lichtenvoorde 

Adres incassant: Raadhuisstraat 18a 

Postcode incassant: 7131 CM  

Woonpl. Incassant: Lichtenvoorde 

 

Kenmerk machtiging: inning contributie 1x per jaar en evt. finan-

ciële bijdrage(n) bij deelname aan een/meer activiteit(en) georgani-

seerd door KBO Lichtenvoorde, mogelijk aangegeven met een code. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO 

Lichtenvoorde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

contributie en evt. de financiële bijdrage bij deelname aan een of 

meer activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO Lich-

tenvoorde. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving con-

tact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

De contributie wordt 2e helft februari geïnd en de bijdrage aan een 

activiteit wordt net voor of bij het starten geïnd. 
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan activiteit(en). Alsook voor 

afgifte van een DOORLOPENDE MACHTIGING voor inhoudingen na invul-

ling en ondertekening van dit formulier. Inleveren op Raadhuisstraat 18a 

 

[ ] Ik word lid van KBO L’ voorde. Aanmeldingsformulier op pag. 21 

[ ] Ik ben al lid van een KBO vereniging te____________________ *) 

     Lidnr: __________________*) 

Naam: ____________________________________________  

Adres: ________________________________Tel__________  

E-mail: ____________________________________________  

IBAN bank/gironummer:_______________________________*) 

*) verplichte velden voor leden van omringende KBO-verenigingen 

======================================= 

[ ] Inschrijving voor de iPad/tablet cursus en 

ik heb een (aankruisen welke van toepassing is) 

[ ] 1: iPad (Apple) 

[ ] 2. Tablet (Samsung en andere merken) 

 

Ik heb (Merk)_____________________(Versie)______________  

Ik ben [ ] geheel onervaren *): Opm.______________________ 

Ik ben [ ] enigszins ervaren met gebruik *):Opm. ___________ 

 

[ ] 2: LEREN OMGAAN MET JE MOBIEL  

iPhone (Apple), Android (Samsung en andere merken) 

 

Ik heb (Merk)_____________________(Versie)______________  

Mijn telefoon heeft [ ] cijfertoetsen [ ] veegscherm 

*) S.v.p. aankruisen wat voor u van toepassing is.  

 

Datum:________________ Handtekening:_________________ 
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Wat u moet weten bij afgifte van  

 

EEN DOORLOPENDE MACHTIGING 

 

Met de invoering van SEPA/IBAN op europees niveau om het geld-

verkeer in Europa gemakkelijker te maken heeft u een langer reke-

ningnummer gekregen.  

Voor uw bank/giro rekening is NL gekomen, daarna een 2 cijferig 

controlegetal gevolgd door afkortingscode van uw bank, dan uw 

rekeningnummer.  

 

Naam incassant KBO Lichtenvoorde 

Adres incassant: Raadhuisstraat 18a 

Postcode incassant: 7131 CM  

Woonpl. Incassant: Lichtenvoorde 

 

Kenmerk machtiging: inning contributie 1x per jaar en evt. finan-

ciële bijdrage(n) bij deelname aan een/meer activiteit(en) georgani-

seerd door KBO Lichtenvoorde, mogelijk aangegeven met een code. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO 

Lichtenvoorde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

contributie en evt. de financiële bijdrage bij deelname aan een of 

meer activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO Lich-

tenvoorde. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving con-

tact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

De contributie wordt 2e helft februari geïnd en de bijdrage aan een 

activiteit wordt net voor of bij het starten geïnd. 
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan activiteit(en), alsook voor 

afgifte van een DOORLOPENDE MACHTIGING voor inhoudingen na invul-

ling en ondertekening van dit formulier. Inleveren op Raadhuisstraat 18a 

 

[ ] Ik word lid van KBO L’ voorde. Aanmeldingsformulier op pag. 21 

[ ] Ik ben al lid van een KBO vereniging te____________________ *) 

     Lidnr: __________________*) 

Naam: ____________________________________________  

Adres: ________________________________Tel__________  

E-mail: ____________________________________________  

IBAN bank/gironummer:_______________________________*) 

*) verplichte velden voor leden van omringende KBO-verenigingen 

======================================= 

Ik schrijf me in voor Educatieve activiteit(en):  

(aankruisen s.v.p.) 

 

[ ] Bridgeles beginners 

[ ] Bridgeles ‘opfriscursus’ 

[ ] Bridgeclubs: op woensdagavond nog enige ruimte 

[ ] Engels 

[ ] Spaans 

[ ] Leesclub 

[ ] Fotografie 

[ ] Studiekring 

 

Datum:________________ Handtekening:_________________ 
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Wat u moet weten bij afgifte van  

 

EEN DOORLOPENDE MACHTIGING 

 

Met de invoering van SEPA/IBAN op europees niveau om het geld-

verkeer in Europa gemakkelijker te maken heeft u een langer reke-

ningnummer gekregen.  

Voor uw bank/giro rekening is NL gekomen, daarna een 2 cijferig 

controlegetal gevolgd door afkortingscode van uw bank, dan uw 

rekeningnummer.  

 

Naam incassant KBO Lichtenvoorde 

Adres incassant: Raadhuisstraat 18a 

Postcode incassant: 7131 CM  

Woonpl. Incassant: Lichtenvoorde 

 

Kenmerk machtiging: inning contributie 1x per jaar en evt. finan-

ciële bijdrage(n) bij deelname aan een/meer activiteit(en) georgani-

seerd door KBO Lichtenvoorde, mogelijk aangegeven met een code. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KBO 

Lichtenvoorde om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 

uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 

contributie en evt. de financiële bijdrage bij deelname aan een of 

meer activiteiten en uw bank om doorlopend een bedrag van uw 

rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van KBO Lich-

tenvoorde. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 

terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving con-

tact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

De contributie wordt 2e helft februari geïnd en de bijdrage aan een 

activiteit wordt net voor of bij het starten geïnd. 
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AANMELDINGSFORMULIER voor deelname aan activiteit(en), alsook voor afgifte 

van een DOORLOPENDE MACHTIGING voor inhoudingen na invulling en onderte-

kening van dit formulier. Inleveren op Raadhuisstraat 18a 

 

[ ] Ik word lid van KBO L’ voorde. Aanmeldingsformulier op pag. 21 

[ ] Ik ben al lid van een KBO vereniging te___________________ *) 

     Lidnr: __________________*) 

Naam: ____________________________________________  

Adres: ________________________________Tel__________  

E-mail: ____________________________________________  

IBAN bank/gironummer:_______________________________*) 

*) verplichte velden voor leden van omringende KBO-verenigingen 

======================================= 

Ik schrijf me in voor de Culturele activiteiten: (aankruisen s.v.p.) 

KERAMIEK   [ ] 1. Najaar, ‘engelen’  

  [ ] 2. Winter, keramiek ‘kippen’ 

  [ ] 3. Voorjaar ‘klaprozen’   

[ ] Biljarten 

[ ] Bloemschikken 

[ ] Bridgen (donderdagmiddag, ruimte 1A) 

[ ] Darten 

[ ] Gymnastiek (meer bewegen voor Ouderen) 

[ ] Handwerken en creatieve handvaardigheid 

[ ] Houtsnijden 

[ ] Jeu de boules 

[ ] Koersbal 

[ ] Line dance 

[ ] Portrettekenen (nieuw!!) 

[ ] Seniorenkoor 

[ ] Tekenen en schilderen 

[ ] Wandelvoetbal 

[ ] Yoga 

[ ] Zentangle 

 

Datum:________________ Handtekening:_________________ 
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