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AGENDA 

Dinsdag: 25 km. Fietsen in 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 
 

* 24 sept. Dagtocht naar Zandsculpturen en Passi Flora.  
* 11 okt. Kaarten in Lievelde: 

* 12 okt. viering ‘Dag van de oudere’: Feest voor alle senioren  

* 16 okt. Podotherapeute. Themamiddag in ‘De Treffer’. 14.00 uur 
* 23 okt. Kruisjassen in ‘De Treffer’.14.00 uur 
* 29 okt. Valpreventie: Info. Gem.Oost Gelre. Den Diek 14.00 uur  
* 03 dec. Extra Algemene ledenvergadering  
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VAN DE REDACTIE 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben de meesten de vakantie er al 
weer bijna opzitten. Ik hoop dat u allen een fijne vakantie heeft gehad. 
Even alle dagelijkse beslommeringen vergeten en genieten. Er zullen 
mensen zijn die ver weg getrokken zijn. Maar voor het weer hoefde je 
niet weg te gaan. Wat een hete weken hebben we gehad. Ik denk dat 
menigeen blij is dat de temperaturen weer wat normaal zijn. 
Mocht u niet op vakantie zijn geweest, dan kan men ook thuis genieten 
van allerlei dingen. 
Het leven van alledag komt langzaam weer op gang. Ook de Mededelin-
gen komen weer maandelijks. Wij, van de redactie, wensen u weer veel 
leesplezier. 
 

De redactie 

 
VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
Hete dagen, mooie verhalen van 
belevenissen die meegemaakt zijn, 
wisseling van de wacht in onze 
ontmoetingsruimte, de kantine 
van Longa’30: Maurice gaat de 
nieuwe ‘Manus’ worden en … gaat 
in het weekend en de avonduren 
de scepter zwaaien in ruimte 5, 
een jubilerende fietscommissie, 
vroegtijdige aanmeldingen voor 
cursussen en workshops, hier en 
daar een reparatieklusje in ‘De 
Treffer’. En dan hoor je ook nog 
plotseling van de blindedarm van 
ons aller Ineke Janssen die ging 
opspelen net in haar KBO vakantie. 
Een operatie en een paar daagjes logeren in het SKB. Verder bleek 
Ineke al snel weer op te krabbelen. Een aantal sympathieke me-
deleden zijn ons helaas ontvallen. Leden die plotseling ernstig ziek 
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blijken te zijn. Drie weken KBO stop maken niet dat het leven even 
op de pauzeknop drukt. 
Alles gaat gewoon door, alhoewel gewoon. Heel goed bewust van 
het feit dat voor een aantal onder ons het leven sinds deze zomer 
een geheel andere wending heeft genomen, wil ik u allen toch een 
goed nieuw KBO jaar toewensen. 
In de bijgevoegde Activiteitengids vindt u vast iets van uw gading. 
En mocht u momenteel denken: ‘Ik hoef het allemaal niet, van mij 
hoeft het even niet’ neem u dan desondanks toch voor om een 
dagelijks ritme of ritueel zo u het wilt noemen, aan te nemen. Een 
blokje om, elke dag de boodschappen doen, dagelijks koken, de 
krant delen met de buren, kopje koffie in ‘De Treffer’ op dinsdag- 
en donderdagochtend, hond uitlaten van de werkende buren. Er 
zijn talloze dingen te bedenken. Als u maar in contact blijft met de 
medemens. Wij ouderen, niet meer actief in het arbeidsproces, 
niet meer mee rennend in de ratrace van het leven, kunnen veel 
baat hebben bij vaste waarden in het dagelijks leven. Het zijn de 
kleine dingen die het leven waard maken om te leven.  
 
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.  
 
Wij zijn op zoek 
 
** Naar een penningmeester 
Als in maart de Algemene ledenvergadering wordt gehouden heeft 
onze aimabele penningmeester Hans Halink er 2 periodes opzitten. 
Hij heeft onze penningen altijd met zorg bewaakt en was een zeer 
prettig en vooral constructief meedenkend bestuurslid. Helaas 
voor onze vereniging gaat Hans zijn taak beëindigen. Dit betekent 
dat wij iemand anders als beheerder van onze penningen zoeken. 
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Bent u of kent u iemand die dat zou willen/kunnen doen? Wij ko-
men graag met u /jou of die persoon in contact.  
  
** Naar een notulist  
Voor het vestleggen van de bestuursvergadering zijn wij op zoek 
naar iemand die eens per maand de bestuursvergadering wil op-
tekenen. Bent u of kent u iemand die dat zou willen doen? Wij 
horen het graag.  Neem voor beide taken contact op met de voor-
zitter en of de penningmeester. 
 

Extra Algemene ledenvergadering dinsdag 03 dec. 
 
Om u allen nader te informeren inzake de ontwikkelingen binnen 
de Unie KBO en KBO Gelderland en om u de gelegenheid te geven 
over dit onderwerp vragen te stellen, wordt er een extra ledenver-
gadering gehouden op dinsdag 3 december in ‘De Treffer’. Ruimte 
1a/1b.  
Aanvang 14.00 uur.   

Namens het bestuur; 
Stien Pothof- Oolthuis, vz.  

 
Aanmelden voor activiteiten seizoen 2019-2020: 

 
Tegelijk met dit blad ontvangt u ook weer de activiteitengids. 
Als u al langer deelneemt aan een of meer activiteiten hoeft u zich 
daarvoor niet opnieuw aan te melden. U bent dan al bekend bij de 
contactpersoon.  
MAAR…..Met name voor korte cursussen/workshops  die elk jaar 
nieuw aangeboden worden is aanmelden echt noodzakelijk. Denk 
aan portret tekenen, keramiek, zentangle, bloemschikken, bridgen 
voor beginners, omgaan met de mobiele telefoon etc.  
 
 
  



 Nr. 9 – september 2019 - Pagina 5 van 36  

Viering van Nationale Dag van de Ouderen 
“Erve Kots” Lievelde 

 
U gaat toch ook mee op 12 oktober?  
Op zaterdag 12 oktober 2019 viert de Krachtige Belangen Organi-
satie Oost Gelre de  Nationale Dag van de Ouderen. Jaarlijks 
in oktober houden in Nederland al enkele gemeenten de Nationale 
Dag van de Ouderen. 
KBO Lievelde heeft het initiatief genomen en gaat samen met de 
overige zes KBO afdelingen van Oost Gelre aan deze dag (middag) 
een invulling geven.   
Het wordt een gezellige ontspan-
ningsmiddag met een optreden 
van de overbekende Slingetaler 
muzikanten uit Kotten en de 
country zangeres Sandra Van-
reys uit Aalten.  
De middag zal om 14.00 worden 
geopend door onze wethouder Jos 
Hoenderboom.  
Als gastspreekster zal Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB  
Nederland, aanwezig zijn. 
De eigen bijdrage van KBO leden voor deze middag is € 10,00.  U 
krijgt hiervoor bij binnenkomst een kop koffie,  een consumptie en 
deelname aan de “snert” maaltijd waarbij ook een toetje niet zal 
ontbreken. 
Wij denken tegen 18.00 uur de gezellige middag af te sluiten. 
Het maximale aantal deelnemers voor deze middag is vastgesteld 
op 320.  
Belangrijk om te weten:  
= Voor Lichtenvoorde  kunnen zich 80 leden aanmelden.  
= Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst van opgave-
strookje.  
= Het bestuur stelt (gratis) vervoer ter beschikking voor wie echt 
niet zelf in Lievelde kan komen.  
= De bus zal om 13.00 uur vertrekken vanaf ‘De Treffer’.  
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= U wordt rond 18.00 uur weer opgehaald bij Erve Kots.  
= Opgave is mogelijk middels het onderstaande strookje.  
= De kosten, € 10,00,  worden door penningmeester automatisch 
geïnd.  
= Indien u  met 2 personen komt, wordt €20,00 via eerste persoon 
geïnd.  
= GEEN bericht van KBO Lichtenvoorde, is GOED bericht. U kunt 
dan deelnemen aan de middag. 
 
==================================== 
 
AANMELDING: Nat. dag van de oudere 12 okt. Erve Kots  
 
Naam: _____________________________________   

Adres: _____________________________________  

Tel: 06-  ______________ of 0544- ______________  

Naam 2e deelnemer: _________________________  

Ik / wij maak/maken  wel / geen gebruik van busvervoer. (Omcir-
kel juiste antwoord).   
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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 stich-
ting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze 
stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er 
op een vereniging of stichting uitgebracht wor-
den, 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 
 

DAGREIS SEPTEMBER 2019 
 
Ook dit jaar hebben we weer een mooie dagtocht  voor u  geor-
ganiseerd. 
 
Op dinsdag 24 september om 08.30 uur vertrekken we vanaf 
de parkeerplaats bij De Treffer en rijden naar Harskamp. 
 

Wij bezoeken daar Passi 
Flora Hoeve.  
 
Passi Flora is de meest 
complete vlindertuin van 
de wereld. Het is een tuin 
met vele soorten vlinders 
en planten die je niet zo-

maar ergens tegenkomt. Ook is hier een complete collectie passi-
flora’s. 
We beginnen natuurlijk lekker met koffie met gebak, waarna wij 
al het moois dat hier te zien is, gaan bewonderen. 
 
Rond 13.00 uur verlaten wij Passi Flora en gaan naar Garderen 
naar ’t Veluws Zandsculpturen festijn. 
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We beginnen hier met een lekkere lunch, waarna wij op eigen ge-
legenheid de mooie zandsculpturen kunnen gaan bewonderen. 
Er is ook dit jaar weer een centraal thema en dat heet “Reis om 
de wereld”. En binnen is altijd de vaste expositie van de blijvende 
beelden. 
 
Rond 16.30 uur verlaten we Garderen en rijden terug naar Lich-
tenvoorde waar ons bij HRC ’t Zwaantje weer een lekker diner te 
wachten staat. 
De kosten van deze heerlijke, gezellige dag bedragen € 67,-- p.p. 
Wilt u met ons meegaan? Vul dan onderstaande aanmeldings-
strook in, de penningmeester zal het bedrag automatisch van uw 
rekening afschrijven. 
 
Gaat u met ons mee? Wij verwachten u op dinsdag 24 september 
om 08.30 uur bij De Treffer. 
 
Graag willen wij u er nog op attent maken dat in het geval dat u 
zich heeft opgegeven en reeds betaald, en door omstandigheden 
die dag niet met ons mee kunt gaan, u dan zelf voor vervanging 
moet zorgen, anders bent u helaas uw geld kwijt. 
Tip: Informeer of er nog mensen op de wachtlijst staan! 
 
AANMELDING VOOR DE DAGREIS 24 september 2019 
 
Naam  _______________________________________________  

Adres  _______________________________________________  

Telefoonnummer:  _____________________________________  

Aantal personen  ______________________________________  

Handtekening:  ________________________________________  
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Wandelclub KBO-Lichtenvoorde 
 
Als ik dit schrijf is het seizoen bijna afgelopen en kun-
nen we als commissie en deelnemers terug kijken op 
een geslaagde wandelperiode vanaf september 2018.  
 
De weergoden zijn ons meestal goed gezind en we 
hoeven maar weinig wandelingen te annuleren van-

wege het weer. En nu beginnen we op 19 september alweer aan 
ons 4e lustrum, zo snel gaat de tijd.  
 
In onze Whatsappgroep tellen we 31 deelnemers, in de praktijk 
wandelen we met groepen van tussen de 15 en 20 wandelaars. 
De startplaatsen elders, binnen een straal van 5 km vanaf Lichten-
voorde/Treffer, zijn een succes. We wonen in een dermate mooie 
natuurlijke omgeving dat een route buiten de geijkte paden snel 
gevonden is.  
 
Van een wandelclub zijn we inmiddels ook verworden tot een so-
ciale groep mensen, die veel met elkaar delen. De koffiepauzes 
zijn een must en weldaad voor het oudere lijf en daarna gaat het 
in een flink tempo weer terug naar de startplaats.  
 
Als commissie bieden we 5 km wandelingen aan, maar de 10/12 
km wandelroutes hebben de voorkeur. Een keer mee wandelen 
kan altijd, dus zoek die “oude” wandelschoenen op en meldt je 
(vrijblijvend) aan. Dit kan telefonisch: 06 5732 3039 of via 
https://www.kbolichtenvoorde.nl/roosteractiviteiten/wandelclub/  
 

Coördinator Henk Navis 
 

  

https://www.kbolichtenvoorde.nl/roosteractiviteiten/wandelclub/
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Deelname aan de Studiekring KBO/PCBO 
 
Op initiatief van de afdeling Lichtenvoorde van de ouderenorgani-
satie KBO/PCBO is er enige tijd geleden een studiekring opgezet. 
Deze studiekring komt op de eerste en de derde maandagmorgen 
van de maand (tussen 9.30 en 11.30 uur)  in De Treffer bijeen.  
 
Aan de orde komen allerlei levensbeschouwelijke en maatschap-
pelijke onderwerpen. Zo is er in de afgelopen maanden aan de 
hand van vooraf toegezonden documentatie, gesproken over het 
klimaatbeleid, migratie in Europa, de veiligheid in en rondom de 
woning, de thuiszorg voor ouderen, de invloed van voedsel op 
onze gezondheid, orgaantransplantatie, de functie van de herse-
nen, het humanisme e.d.  
 
Ook werd er een bezoek gebracht aan de Voedselbank. In de bij-
eenkomsten is er is ruimschoots gelegenheid voor discussie en de 
onderlinge sfeer is opperbest. De studiekring kan echter wel enige 
versterking gebruiken zodat belangstellenden worden uitgenodigd 
om vrijblijvend te komen kennismaken.  
 
De eerste 3 bijeenkomsten zijn vrijblijvend. Daarna kunt u een 
keuze maken of u zich bij de kring wil aansluiten. In de maanden 
juli en augustus komt de studiekring vanwege de vakanties niet 
bijeen.  
Na het bloemencorso in september gaan we weer aan de slag. Er 
zal dan gesproken worden over de Chinese droom, dit naar aan-
leiding van het onlangs verschenen boek van Rob van Wijk over 
een nieuwe wereldorde. 
 
Nadere informatie bij ondergetekende. 
Steven Kuijt , Frans Halsstraat 10, 7131 VW Lichtenvoorde. 
Telefoon 370298. 
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Thema middag 16 oktober: 
MEVR. HANENBURG  PODOTHERAPEUTE 

 

 
 
In de vorige KBO-Mededelingen heeft u er al over kunnen lezen. 
Mv. Hanenburg, podotherapeut met een praktijk in Lichtenvoorde, 
komt ons bezoeken om een interessante lezing te geven over alles 
wat te maken heeft met mogelijke problemen als het over onze 
voeten gaat.  
 
Naast informatie aan u is er uiteraard gelegenheid om vragen te 
stellen. Het wordt een interessante middag die kosteloos bezocht 
kan worden door een ieder die meer wil weten over voetklachten 
en de daarbij mogelijk behorende behandelingen.  
Aanvang: 14.00 uur in de Treffer, ruimte 1A en 1B 
Ook al heeft u geen klachten, kom naar de Treffer om te horen 
wat juist is voor uw voeten 
  
Hebt u vragen hierover neem dan contact op met Thea Elferink, 
coördinator Welzijn. 
 
Deze middag wordt georganiseerd door de Welzijngroep. 
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REGIOKAARTEN in Lievelde 
 
Datum: vrijdag 11 okt. 2019 in Bernard Vos Clubhuus. 
 
Bridge: 09.45 uur (09.30 uur aanwezig zijn) 
Kruisjassen/solokaarten: 14.30 uur (14.15 min. aanwezig). 
 
Contant betalen € 5,00. per pers.  
Aanmelden: voor 1 oktober a.s.  
 
Strook inleveren in KBO brievenbus op Raadhuisstraat 18 a.  
================================== 
 
Regiokaarten Lievelde op 11 oktober : 

Naam: _____________________________________  

Naam partner:_______________________________ 

Telefoon: ________________________ 

Geven zich op voor:  

[ ] Kruisjassen  

[ ] solokaarten  

[ ] Bridgen 

 
Aankruisen wat van toepassing is. 
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NIEUWS UIT DE 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. Activi-
teiten 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 bezoe-
kers bleef over terwijl vier personen aanwezig zijn om mensen te 
helpen. We hebben daarom besloten om deze inloop te schrappen. 
De inloop op de woensdagmiddag blijft zoals die was.  U kunt nu 
echter ook terecht voor info/hulp voor de tablet/iPad en de mo-
biele telefoon. De personele bezetting 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 iPads. Dit omdat beide 
systemen erg verschillend zijn en de cursisten o.i. beter geholpen 
worden 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 geïnfor-
meerd. 
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Mobiele telefoon 
 
Voor de cursus “Omgaan met je mobiel” willen we deze scheiding 
niet doorvoeren. Ook hier bieden we bij genoeg deelname de cur-
sus 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. 
 

NIEUW!!!! 

Cursus DigiSterker (omgaan 
met je DigiD): 

 
Voor veel mensen is het aanvra-

gen 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 Bibliotheek 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 

inloggegevens. Is dat niet het ge-
val (of weet u het niet zeker) wilt 

u dat duidelijk aangeven bij in-
schrijving? Wij nemen dan contact 

met u op om ruim voor de eerste 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 
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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 

Bibliotheek Oost Achterhoek:  
https://oostachterhoek.op-shop.nl/441/digisterker/23-

10-2019 
 

Oproep!!!!: 
 

In aansluiting op de bovenstaande informatie gaan we er-
van uit dat lang niet alle digitale vraagstukken zijn opge-

lost. 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 krij-
gen willen u als KBO lid mee laten denken. Geef via email, 

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 geven om u ten dienste te kun-

nen zijn. 
E-mail: educatie@kbolichtenvoorde.nl 

Tel: 06 4113 0412 
KBO Lichtenvoorde “De Treffer” 

Raadhuisstraat 18a, 7131 CW Lichtenvoorde 
 

BRIDGEN voor BEGINNERS 
 
Er start ook weer een cursus BRIDGEN voor BEGINNERS.  
Zie de activiteitengids voor nadere details.  

 
 
 

https://oostachterhoek.op-shop.nl/441/digisterker/23-10-2019
https://oostachterhoek.op-shop.nl/441/digisterker/23-10-2019
mailto:educatie@kbolichtenvoorde.nl
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AAN ONZE JARIGEN 
 

Als u een dezer weken jarig bent, is de kans groot dat u een bosje 
dahlia’s krijgt. Half Lichtenvoorde is al weer behept met het corso-
virus. Over een paar weken kunnen we zien wat de corsobouwers 
er weer van gemaakt hebben. En dat zal zonder twijfel weer ge-
weldig zijn. 
Ook hoop ik dat u een geweldige verjaardag heeft met al uw fa-
milie, vrienden en kennissen. Cadeaus zijn niet altijd nodig. Het 
feit dat mensen je komen bezoeken, is heel belangrijk. 
Wij wensen alle mensen die de komende weken jarig zijn heel veel 
plezier. 
 

Ans Vonhof 
 

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. 
 

OOK KAN ER NU ZITTEND GEDART WORDEN. 
Het bord hangt op zithoogte 

 
Wij zijn benieuwd of er rolstoelafhankelijke dartliefhebbers zijn die 
op maandag hun partijtje mee gooien.  Reacties ontvangen wij 
graag op kantoor, in de brievenbus of via de mail. 
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Opnieuw feestmiddag Kermis dinsdag 10 sept a.s.  
met de Schoapenscheerders 

 
Het was oergezellig, wat een sfeertje dat moeten jullie volgend 
jaar zeker weer doen. Dit waren enkele reacties van feestgangers 
op kermis dinsdagmiddag 2018. En dus zijn De Schoapenscheer-
ders er op dinsdagmiddag, kermis dinsdag 10 sept a.s. weer bij 
Café Hogenkamp. Mocht het weer minder zijn, dan kan de terras 
verwarming aan. Als het weer helemaal niet meewerkt vindt het 
feest plaats in het café. 
 
Aanvang feest 14.00 uur. Het terras/de zaal is open om 13.30 uur. 
Toegang gratis. Dit jaar dus geen kaartverkoop vooraf. 
 
Als het aan de Schoapenscheerders ligt is het feest nu al geslaagd. 
Naast bekende schlagers en meezingers alsook fijn in het gehoor 
liggende Egerländer nummers brengen zij gezelligheid mee en 
stellen het erg op prijs als de feestgangers meezingen, de polo-
naise lopen of een dansje wagen.  
 
Hopelijk zal de nieuwe schutterskoning(in) met gevolg op het feest 
zijn/haar opwachting maken. Laat u verrassen en kom meedoen. 
Het is een open feest waarbij iedereen welkom is. 
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BILJARTEN 
21ste KBO biljarttoernooi ‘d’Olde Leu’ 

 
Winnaars toernooi 2018 
van links naar rechts: 
Kampioen:  
1. Harrie Waalders 
2.  Henk Eiting 
3.  Frans te Brake 
4.  Huub ter Bogt 
 

Door ziekte kon Theo Engelbarts niet mee spelen in de finale. Huub 
ter Bogt heeft de zware taak van Theo overgenomen. Huub heeft zijn 
prijs aan Theo overhandigd. 
 
Vanaf begin september hangt er aan de binnenkant van de kast in de 
biljartzaal weer een deelnemerslijst voor opgave voor het KBO biljart 
toernooi. 
 
Deelnemers, die nog niet eerder hebben meegespeeld, moeten hun 
gemiddelde op  de lijst vermelden. 
 
De speeldagen zijn: op de woensdagmorgen, donderdagmorgen, en 
vrijdagmorgen, van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
16 Oktober gaan we dan van start. Iedereen krijgt hier persoonlijk 
bericht van, wanneer en in welke poule hij of zij speelt. 
 
Deelname aan dit toernooi is € 5,00 en wordt automatisch van je 
rekening afgeschreven. 
 
Opgave tot en met 21 september 2019. Voor eventuele vragen 

bellen naar: Jos te Brake, Esstraat 10-29, tel. 06 5134 7611  
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AAN ONZE ZIEKEN 
optimisme 

 
Iedereen krijgt in zijn leven te maken met ziekte. Vroeg of laat 
maak je allemaal in je leven moeilijke periodes door.  
 
Ook ik kreeg in de zomer te maken met een moeilijke periode. 
Wim kreeg te horend dat hij kwaadaardige tongkanker heeft. Er 
moest een stuk van zijn tong af. Zo maar uit het niets word je er 
mee geconfronteerd. Ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Er gaat dan 
ook van alles door je heen. En om dan optimistisch te blij-
ven……Dat valt niet altijd mee. Maar zo veel mensen hebben hier 
mee te maken.  
 
Ik wil alle mensen die geconfronteerd worden met deze ziekte dan 
ook heel veel sterkte toewensen. Ook de familie er om heen want 
die staan er bij en kunnen niets anders doen dan er te zijn voor 
elkaar. 
 
Ook andere zieke mensen wil ik vanaf deze plek alle goeds toe-
wensen en beterschap. 
 

Ans Vonhof 
 

‘TREFFER-BIOSCOOP’ 2019-2020 
 
Aanvang: 14.00 uur. Entree: Gratis.  
 
27 sept. Breathe. 117 minuten . 
 
In het waar gebeurde verhaal Breathe heeft de avontuurlijke en 
charismatische Robin Cavendish nog een heel leven voor zich als 
hij plotseling verlamd raakt door polio. Tegen alle doktersadviezen 
in, brengt zijn vrouw hem vanuit het ziekenhuis in Afrika terug 
naar huis in Engeland. Haar wilskracht, liefde en toewijding zorgen 
ervoor dat Robin ondanks zijn verlamming het leven weer oppakt. 
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Samen weigeren zij zich over te geven aan zijn ziekte en inspireren 
zij iedereen met hun humor en onverwoestbare levenslust. Produ-
cent Jonathan Cavendish laat met deze film zien hoeveel impact 
het leven van zijn ouders heeft gehad op de mobiliteit van min-
dervaliden.  
 
25 okt. Bohemian Rhapsody . 130 minuten. 
 
Deze film is een ode aan de rockgroep Queen en de legendarische 
leadzanger Freddy Mercury. Hij vocht met de band tegen stereo-
types en verbrijzelde het conventionele om vervolgens uit te 
groeien tot een van de meest geliefde entertainers ter wereld. De 
film volgt de snelle opkomst van de band aan de hand van hun 
iconische liedjes en revolutionaire geluid. Daarnaast zien we hun 
triomfantelijke reünie aan de vooravond van Live Aid. De dood-
zieke Mercury leidt de band naar een van de meest legendarische 
optredens in de geschiedenis van de rockmuziek. Deze jonge film 
is een kaskraker  die een scala aan emoties teweeg brengt.  
 
29 nov. Seven years in Tibet.  131 minuten 
 
In 1939 verlaat de verlaat de voormalige Olympisch kampioen 
Heinrich Harrer (Brad Pitt) zijn hoog zwangere vrouw om deel te 
nemen aan de spectaculaire beklimming van de Nanga parbat in 
het Himalayagebergte. Als de tweede wereldoorlog uitbreekt, 
wordt de Duitser samen met expeditieleider Peter Aufschneiter ge-
interneerd in een Brits–Indisch krijgsgevangenkamp. Na een ris-
kante ontsnapping rest hen slechts een doel: Tibet, een voor bui-
tenlanders volstrekt ontoegankelijk land. Na twee jaar omzwervin-
gen door het steenkoude, onbegaanbare hooggebergte, bereiken 
ze de verboden stad Lhasa. Tijdens zijn zeven jarig verblijf in Tibet 
wordt Harrer aangesteld als de mentor van de dan nog jonge Dalai 
Lama. Harrer bouwt met de Dalai Lama een onuitwisbare vriend-
schap op. Aan het eind van de oorlog kan Harrer eindelijk terug-
keren naar Oostenrijk om zijn vrouw en zoon te zien. Maar dan 
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dreigt groot gevaar voor Tibet. Het zwaar bewapende rode leger 
van China wil het kleine Tibet inlijven. 
Uit de recensies: Mooi, mooi, mooi!! Oorlog, religie, vriendschap, 
geschiedenis, familie, alles in 1 film, prachtig!    
 
31 jan.: Sister Act 1. 100 min. 
Komische film uit 1992.  
 
Dolores van Cartier ( Whoopie Goldberg) , een nachtclubzangeres, 
is getuige van de moord door haar vriend op een werknemer van 
die club. Zij stapt naar de politie. Voor haar eigen veiligheid besluit 
de politie haar voorlopig te laten onderduiken in een klooster. Daar 
sluit zij vriendschap met twee andere nonnen. Het is haar veel te 
rustig binnen de muren van de orde en zij sluipt een keer stiekem 
naar een bar. De hoofdzuster, die weet dat zij geen echte reli-
gieuze is, zet haar voor straf in een koor. Omdat zij verder niets 
anders kan, besluit zij de boel in het koor en klooster met haar 
zangkunsten maar eens wat op te fleuren. Het swingende groepje 
zusters blijft voor de kerkgangers niet onopgemerkt. Maar ook de 
aanwezigheid van Dolores in het klooster komt nu aan het licht! 
Hoe gaan de kloosterorde, zuster Dolores en de politie om met de 
wetenschap dat de gangsterbende waarvan haar ex vriend het 
hoofd blijkt te zijn, weet dat zij is ingetreden?  
Wereld beroemd is deze film geworden. 7 Oscars zijn uitgereikt . 
In Nederland is er een musical van gemaakt en bij de KBO wordt 
de film nu zomaar gratis gedraaid voor U!!  
 
28 feb. The black balloon. 97 min.  
 
Een Brits-Australische dramafilm uit 2008.  
De productie won 15 prijzen! 
Regisseuse en schrijfster Elissa Down baseerde dit verhaal op haar 
eigen leven. Zij groeide op met 2 autistische broers.  
Met deze film wil de schrijfster aangeven dat er meerdere vormen 
van autisme bestaan dan enkel die getoond in de film Rainman.  
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De familie Mollison bestaat uit vader, moeder en twee zonen, de 
gezonde Thomas en de autistische en aan ADD lijdende Charlie. 
Omdat zij vanwege vaders werk verhuizen komen de jongens op 
nieuwe scholen. Thomas voelt zich er niet zo thuis en een van de 
redenen is  zijn gehandicapte broer die Thomas steeds weer in 
gênante situaties weet te brengen. Als moeder Maggie voor rust 
een tijd uit huis moet, komt de zorg voor Charlie neer op de vader 
en Thomas. Thomas , die verliefd wordt, heeft het gevoel dat het 
gedrag van zijn broer, steeds vaker zijn leven op essentiële mo-
menten negatief beïnvloed.  
 
27 maart: Tea with the dames. 85 min.  
 
Jarenlange vriendinnen Judi Dench, Eileen Atkins, Joan Plowright 
en Maggie Smith, allen inmiddels geridderd tot Dame (in GB) voor 
hun belangrijke bijdrage aan het acteurs vak.  
Zestig jaar geleden ging er een aardverschuiving door het Britse 
culturele establishment. Net als in de muziek en mode beleefde de 
theaterwereld een explosie van creativiteit en talent. Het effect is 
tot op de dag van vandaag voelbaar. Cruciaal in deze beweging 
was de bovengenoemde groep van jonge actrices. 
Deze 4 dames vertellen over hun leven. Gaat u mee bij hen op de 
tea??   
 
Deze documentaire is allesbehalve een theekransje dat gaat over 
koetjes en kalfjes. De dames laten het achterste van hun tong zien 
en gunnen ons een kijkje in hun privéleven en dat van de acteer-
wereld om hen heen.  
We verklappen geen inhoud. Maar een paar recensies willen we u 
niet onthouden: 

- Wat een mooie manier om oud te worden.   
- De humor is onwijs goed. 
- Tranen van het lachen en van ontroering. 
- Voorgoed in mijn DVD collectie. 
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OP VERHAAL KOMEN door Truus Engelbarts 
 
Dagje uit 
 
Daar gingen we dan. Met zijn negenen stapten we bepakt en be-
zakt door de toegangspoort van Burgers Zoo. Het was een hele 
toer om een attractie te vinden, waar wij, kinderen en kleinkin-
deren en aanhang zin in hadden. Mijn man had de elektrische rol-
stoel nodig, want duwen was geen optie op het hellende terrein. 
Gelukkig kunnen we die vervoeren in onze auto, al ging het die 
dag niet helemaal volgens de regels van de kunst. Omdat we drie 
zitplaatsen nodig hadden. Onze potige kleinzoon wilde me wel hel-
pen het ding in de auto te krijgen en vast te zetten. Rijden wilde 
hij ook wel en dat kòn hij. Daar ben ik maar een klein chauffeurtje 
bij.  
We hadden ook de rollator mee, omdat we niet zeker wisten of 
alles per rolstoel goed bereikbaar was. Die rollator zou door mij 
worden bemand. Tassen en jassen kon hij ook vervoeren. Ik ver-
heugde me op de ervaring, de wereld vanachter het hulpmiddel te 
bekijken. Hoe gaat men op mij reageren? Net zoals een arts of 
verpleegkundige die de zorg anders ervaart vanuit een ziekenhuis-
bed. Het was een gouden greep; af en toe kon ik ook nog even 
gaan zitten.  
We genoten van het samen uit zijn, van de Bush en de Ocean en 
van de twee reusachtige tijgers die langzaam op ons af kwamen. 
Op korte afstand poseerden ze minutenlang voor de camera`s en 
leken daarbij dwars door ons heen te kijken. Ik was wel blij dat er 
een glazen wand tussen hen en ons in zat. 
Hoe het was achter de rollator? Om te beginnen waren er nog véél 
meer vervoermiddelen: kinderwagens, wandelwagens, scootmo-
bielen en rolstoelen. Ik zag zelfs een segway, zo`n halve vierkante 
meter vloer op wielen, met een stuur op stahoogte. Ik was niks 
bijzonders Sterker nog: ik werd totaal genegeerd, onder het 
motto: Ieder voor zich en god voor ons allen. 
 
Het mocht de pret niet drukken.   
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VERSLAG REIS NAAR HERRIEDEN (DUITSLAND) 
Namens de groep, Gerard Oosterman 

 
Zondag 14 juli, klokslag 08.30 uur vertrok de bus vanaf de par-
keerplaats bij de Treffer. We waren met 41 personen, waarbij er 
verschillende voor het eerst meegingen. 
Nadat onze chauffeur (Werner) zich had voorgesteld en de gebrui-
kelijke mededelingen had gedaan, werd door Thea een kaart van 
de voorzitster voorgelezen waarin het bestuur ons een goede reis 
en een prettige vakantie wenst. 
Na een vlotte reis bereikten we het plaatsje Lohan voor de eerste 
koffiestop. We werden getrakteerd op Kaffee mit Kuchen. Daarna 
werd de reis weer voortgezet en toen was er een probleem, door 
de zeer grote drukte bij de Raststatte waren alle parkeerplaatsen 
bezet door vrachtauto’s. We moesten dus doorrijden, tot we uit-
eindelijk na ruim 3 uur een plekje vonden bij Hockenheim (bekend 
van het race-circuit Hockenheim Ring). Na een uurtje pauze weer 
op weg naar Herrieden. Rond 6 uur waren we bij het hotel en na 
even zoeken, het hotel bestaat uit meerdere gebouwen, vond  ie-
dereen zijn kamer. Na het welkomst-drankje konden we genieten 
van een goed diner en na enige tijd zochten we ons bed op want 
het was toch wel een lange dag geweest. 
 
Maandag 15 juli  
 
Na een overvloedig ontbijt was er vrije tijd tot 12 uur zodat ieder-
een de omgeving van het hotel een beetje kon verkennen. Het 
dorp ligt op 1 ½ km. van het hotel, dus voor velen net even te ver 
weg. Om 12 .00 uur reden we met de bus naar Dinkelsbühl, een 
stadje met een geschiedenis van ruim 1200 jaar en ruim 1100 in-
woners. Daar vielen we met de neus in de boter, want er was op 
die dag , trouwens een hele week, een folkloristisch feest “Die 
Kinderzeche”, er wordt dan gevierd dat in 1897 de kinderen de 
stad redden van een belegering door de Zweedse troepen. Er was 
een grote optocht  met veel muziek en historische kleding en zeker 



 Nr. 9 – september 2019 - Pagina 27 van 36  

door het mooie weer 
was het heel bijzonder 
om te zien. Er was ook 
gelegenheid om op ei-
gen gelegenheid de 
stad te bekijken, het-
geen zeker de moeite 
waard is, en te genie-
ten van de vrolijke 
muziek van de diverse 
muziekkapellen. Veel 
te vlug was het weer 
tijd om terug te gaan naar het hotel waar het diner klaarstond en 
Francis ons aangenaam verraste met haar kolderieke voordrach-
ten. ’s Avonds waren er weer de nodige spelletjes o.a. skibo en 
kaarten. Daarna weer lekker slapen. 
 
Dinsdag 16 juli 
 
Na een prima ontbijt stond om 09.30 de bus weer gereed om te 
vetrekken naar Ansbach, dit was een korte rit want het was maar 
10 km. rijden. 
Ter plaatse werden we opgewacht door 2 gidsen die ons  in 2 
groepen zouden rondleiden. Gedurende de 1,5 uur  durende tocht 
werd ons veel verteld over de schitterende gebouwen en over de 
1250 jaar oude geschiedenis van dit mooie stadje, en ook door het 
mooie weer was er veel te genieten. In het bijzonder werd de 
Saint-Gubertuskirche bezocht waar o.a. de grafkelder van de 
markgraven van Ansbach zich bevindt. Daarna vrije t ijd om iets 
te eten of een bezoek te brengen aan het Hofpark. Dit park wordt 
zeer goed onderhouden en er staan tientallen soorten bomen en 
struiken en een zeer uitgebreide kruidentuin en een prachtige 
bloementuin. Dus al met al de moeite waard. Ook de burcht was 
de moeite waard om er een rondleiding te maken. Om 16.00 uur 
stond Werner weer met de bus gereed om ons weer naar het hotel 
te brengen voor het diner. Waarbij Francis ons weer onbedaarlijk 
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liet lachen om haar voordrachten. Na het diner weer een gezellige 
avond met wandelen en spelletjes doen. En toen was de dag weer 
om en weer bedtijd. 
 
Woensdag 17 juli 
 
Om 09.15 weer opstappen voor een mooie tocht, ditmaal naar 
Seenland (Merengebied). In Pleinfeld bezochten we het infocen-
trum in de Maindlesmuhle, waar een film werd vertoond over de 
aanleg van het Main-Donaukanaal. Waarvan de plannen stammen 
uit het jaar 793. De uitvoering hiervan vond pas plaats rond 1850. 
Na de bouw van de dam ontstond er een heel ander gebied met 2 
grote meren o.a. de Bronbachsee. Alles bij elkaar een technisch 
hoogstandje. Aansluitend reden we naar Ramsberg waar we aan 
boord gingen van een unieke trimaran voor een rondvaart over de 
Grosse Brombachsee. Op het schip werden we verwelkomd met 
“Kaffee  met een enorm stuk Obstkuche mit Sahne”. Onder een 
stralende zon voeren we 1 ½ uur over het meer. Op de terugweg 
werd Weissenburg aangedaan, ook weer een mooi historisch 
stadje met een schitterend marktplein met veel leuke terrasjes. 
Dus ieder ging zijn eigen gang om iets te gebruiken. Om 16.00 uur 
via mooie smalle weggetjes door de mooie omgeving weer terug 
naar ons hotel. Bij het diner zorgde Francis weer voor de vrolijke 
noot. 
 
Donderdag 18 juli 
 
Vandaag een nieuw hoogtepunt. We gaan naar Rothenburg ob der 
Tauber. Ontstaan in 960 en heeft op dit moment 1100 inwoners. 
We zijn om 09.15 uur op pad gegaan en om 10.15 kon Werner de 
bus parkeren vlak bij een van de stadspoorten in de bijna 3 km. 
lange stadsmuur die nog geheel intact  is. Toen we de poort door-
liepen, waanden we ons direct in de middeleeuwen. Wat een 
prachtig stadje, mooie huizen en een wirwar van smalle straatjes. 
We werden weer opgewacht door 2 gidsen en kregen weer in 2 
groepen een rondleiding door de stad. Hierbij werd uitgebreid 
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verteld over de geschiedenis en er werden onze bijzondere gebou-
wen waarbij ook de geschiedenis van zo’n gebouw verteld werd. 
Ook deze rondleiding duurde weer 1 ½ uur en was zeer de moeite 
waard. Na de rondleiding was er weer de mogelijkheid om het 
stadje op eigen gelegenheid te gaan bekijken, er was o.a. (het-
geen erg bekend is) een gelegenheid waar het hele jaar door al-
leen maar kerstartikelen te koop zijn, het is er het hele jaar door 
kerstmis, verder waren er nog het Kriminal-museum en het Hand-
werk-museum. Eigenlijk had iedereen weer tijd te kort maar de 
bus stond weer te wachten en alweer via een mooie route terug 
naar het hotel. Waar de kok weer een prima buffet had gefabri-
ceerd. 
 
Vrijdag 19 juli 
 
Vandaag worden we om 11.00 uur verwacht in de Aziatische Leyks 
Lotus Garten in de omgeving van Rothenburg. 
Dus om 09.45 uur vertrokken we met de bus en onder een stra-
lende zon waren we een uur later ter plaatse. We werden opge-
wacht met , jawel weer,  Kaffee met Blechkuchen. Daarna konden 
we op eigen gelegenheid deze schitterend aangelegde Oosterse 
tuin bekijken. Prachtige perken met de meest mooie bloemen en 
planten en waterpartijen en mooie bomen. Na 2 ½ uur had ieder-
een alles gezien en werd besloten terug te reizen naar Herrieden 
om het plaatsje, dat door velen nog niet bezocht was, te gaan 
bezoeken. Het plaatsje heeft een geschiedenis van 1250 jaar en 
7700 inwoners. De stadsmuur is nog gedeeltelijk in tact en ook 
nog een paar stadspoorten. Verder stond er ook nog een Stiftsba-
silik die zeer de moeite waard was om te bezichtigen en ook nog 
een mooi stadhuis en verder een klein maar gezellig centrum. 
Weer terug naar het hotel voor ons laatste diner. Na het , of ei-
genlijk al tijdens het diner,  kregen we een verrassing. Onze chauf-
feur trakteerde, mede namens de Travel Club op een muzikale 
avond en een aantal versnaperingen. Er kwam een akkordionist 
en weldra zat de stemming er goed in. Er kwam van alles voorbij, 
volksliedjes waarbij  uit volle borst werd meegezongen, 
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dansmuziek waarbij  door sommigen fanatiek werd gedanst en ook 
country-muziek waarop ook de line-dancers aan hun trekken kwa-
men. De avond was veel te vlug voorbij en de meesten maakten 
het ook niet te laat want de koffers moesten nog gepakt worden 
voor het vertrek op de volgende dag. 
 
Zaterdag 20 juli 
 

 
1) Herrieden. Rechts ons hotel. 

 
Na een vroeg ontbijt, de koffers in de bus en na uitgezwaaid  te 
zijn, op richting Nederland. Het was nog steeds mooi weer en  van-
wege de ervaring op de heenreis, hadden de dames en de chauf-
feur een lunch georganiseerd in een restaurant in Neuenstein in 
de buurt van Kassel. Dit was een succes. Toen maar weer verder 
en na een paar stops werd Werner nog even in het zonnetje gezet 
voor de geweldige manier waarop hij ons vervoerde en zijn pret-
tige manier van handelen. Het diner bij ’t Zwaantje was weer uit-
stekend en nadat de dames van de reiscie. weer de nodige com-
plimenten en pluimen hadden gekregen, was ook deze bijzonder 
geslaagde reis weer voorbij. 
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Zilveren fiets4daagse met gouden randje 
 
Initiatiefnemer destijds, de heer Henk Evers, had waarschijnlijk nooit 
durven dromen  dat zijn idee om de Lichtenvoordenaren 4 dagen van 
prachtige tochten te laten genieten, 25 jaar later nog steeds opgeld 
doet.  
 
Henk was de eerste voorzitter. Hij werd opgevolgd door Ton Bosch. 
Deze kreeg in Henk Wijers een enthousiaste en gedreven opvolger. 
En nu in het jubileumjaar leidt een gedreven fietsliefhebber, Laurens 
Wopereis, de 10 koppige commissie.  Die fietscommissie was er ook 
nu weer in geslaagd om een 8 tal prachtige routes uit te zetten (4x 
25 km. en 4x 50 km.) .  
 
Telkens weer weten zij toch de doorgewinterde fietsliefhebbers te 
trakteren op onbekend paden, weggetje of straatjes. Of het nu de 
aandacht vooraf in de media, de goede weersvooruitzichten of het 
zilveren jubileum was wat de mensen enthousiast maakte? Wie zal 
het zeggen. Maar feit is dat men een record aantal deelnemers mocht 
noteren na sluiting van de start op de laatste dag. En daar doe je het 
toch voor.  
 
Glunderend zaten de commissieleden dan ook tevreden toe te kijken 
hoe  honderden mannen en vrouwen de herinneringsmedaille omge-
hangen kregen. En net als de drie dagen daarvoor was er een attentie 
voor de deelnemers. (Dank aan de sponsoren is hier zeker op zijn 
plaats.) De consumptiemunt die men ook nog meekreeg werd met-
een omgezet in een drankje dat onder de vrolijke klanken van een 
muzikant genuttigd werd in de zaal van ’t Zwaantje. Helaas geen ter-
rasfeestje ter afsluiting . Want de weergoden lieten de fietsers de 
laatste paar uren van de vierdaagse even in de steek. Maar dat mocht 
de pret niet drukken, het sfeertje was prima ondanks de natte schoe-
nen en broekspijpen waarmee de diehards ‘over de streep ‘ kwamen.  
 
Uiteraard liet het KBO bestuur zich op deze laatste dag van de zilve-
ren fietsvierdaagse niet onbetuigd. Lovende woorden en bloemen 
waren er van de voorzitter. Zij refereerde aan de hoge kwaliteit van 
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de fietsvierdaagse. Maar dat is niet het enige wat de commissie tot 
stand brengt. De gezelligheid en ontspanning die de 10 dames en 
heren wekelijks op dinsdag en in de zomermaanden ook twee maal 
per maand op zondag weten te realiseren voor tientallen deelnemers 
aan die tochten is een niet onbeduidend sociaal onderdeel van KBO 
dat alle lof verdiend. Alleen door onderlinge saamhorigheid, duide-
lijkheid en gezelligheid ben je in staat om zo’n prestatie door het jaar 
heen neer te zetten.  
 
Een welgemeend woord van dank en respect voor de fietscommissie 
is dus zeker op zijn plaats. Met recht werd door een enthousiaste 
deelneemster opgemerkt: “Het was als altijd weer TOP”  
Gouden woorden voor een zilveren evenement.  
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KORTINGNIEUWS 
 
Speciaal voor leden KBO Lichtenvoorde. 
 
Juristentelefoon : SteentjesWoltersMulder: 0544-397200  
 
BERDEN MODE Varsseveld: U ontvangt 10% Korting op niet 
afgeprijsde artikelen op vertoon van op uw te naam gestelde 
KBO pas.    
 
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de 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. Max 5 personen in 
de groep. Een therapeut om u te begeleiden. Het betreft hier car-
dio, grondoefeningen, fietsen en meer. Neem contact op met Ri-
chard Weijman en Mardi Rutten van Fysiotherapie Lichten-
voorde .Tel: 0544-372727 of 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 5 september 2019 inleveren van onderte-
kende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 10, oktober 2019 
Per e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: 
Raadhuisstraat 18a.  
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