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AGENDA 

Winterstop ma. 23 dec. t/m zon 5 jan. 
 
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 

 

* 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 

* 30 okt. Bingo in ‘De Treffer’, 14.00 uur 
* 29 okt. Valpreventie: Info. Gem.Oost Gelre. Gemeentehuis 14.30 uur  
* 13 nov. Dansen mmv Bennie Krabbenborg, 14.00 uur 

* 16 dec. Kerstviering in ’t Zwaantje 
* 16 okt; 6 nov.; 18 dec.: Bloemschikken  
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VAN DE REDACTIE 
Herfst 

 
De zomervakantie is weer afgelopen. De kinderen zijn naar school 
en de mensen weer aan het werk.  
Heeft u ook zo genoten van de prachtige praalwagens tijdens het 
bloemencorso? Ieder jaar is het weer een genot om er naar te 
kijken. 
Maar nu is de herfst langzamerhand in aantocht. Verschillende bo-
men beginnen al te verkleuren. Wat is er mooier dan op een zon-
nige herfstdag op de fiets te springen en te genieten van al die 
kleurenpracht. Dat kunt u natuurlijk ook wandelend doen. Ieder 
seizoen heeft zijn mooie kanten. 
En als de herfststormen rond uw huis loeien, hebt u tijd om deze 
Mededelingen te lezen. Veel leesplezier. 
 

De redactie 
 

VAN DE VOORZITTER 
 
21 sept. was het wereld Alzheimerdag. Dementievriendelijke ge-
meente. Dat predicaat mag onze mooie gemeente dragen. Een 
teken dat onze lokale overheid  enorm haar best wil doen om zorg 
te dragen voor de kwetsbare medemens binnen haar grenzen. De 
gemeentelijke bijdragen in de ELNA artikelen spreken boekdelen. 
We kunnen veel lezen  over hoe men handen en voeten geeft aan 
de praktische uitvoering; o.a. de pilot laagdrempelige inloopvoor-
zieningen voor mensen met dementie in de grote kernen Groenlo 
en Lichtenvoorde (Den Diek) en het Alzheimercafe.  
Ook zorg om de veiligheid van haar inwoners is een pilot voor de 
komende tijd. Veiligheid in de breedste zin van het woord. En dat 
is veel. Om te beginnen staat vallen nu als eerste centraal. Om de 
wat oudere inwoners bewust te maken van risico’s op vallen en 
om dat te voorkomen , organiseert de gemeente in elk dorp een 
informatiebijeenkomst met in het verlengde daarvan een cursus 
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valpreventie. Ik raad u van harte aan 
om deze voorlichtingsmiddag voor Lich-
tenvoordenaren op 29 okt. te bezoeken. 
U kunt er gratis naar toe en hebt er op 
termijn wellicht veel profijt van. Ver-
derop in dit boekje leest u meer. Zorg 
heeft uw bestuur omtrent de ontwikke-
lingen binnen het fusieproces KBO- 
PCOB. Wij hopen op samenwerking die 
op termijn voor alle 50-plussers in den 
lande positief zal uitpakken. Met name 
het behartigen van onze belangen bij de 
overheid en het in de picture brengen 
en houden (lees het maken van gun-
stige contracten/afspraken) van de 
grote groep potentiele klanten  bij zorg-
verzekeraars, nutsbedrijven, NS etc. zijn van essentieel belang. 
Eenheid, een pact, een bolwerk. Dat moeten wij naar buiten toe 
zijn en uitstralen. Benieuwd hoe we in deze er voor staan met zijn 
allen? Misschien brengt mevrouw Manon Vanderkaa, directeur 
KBO-PCOB, helderheid en openheid van zaken. U kunt haar ont-
moeten en naar haar luisteren op 12 oktober in Lievelde, Erve 
Kots, tijdens de viering van de dag van de oudere. 
 
Wij verwelkomen u daar graag.      
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
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.   
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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. Bent u of kent u iemand die dat zou willen/kunnen doen? 
Wij komen graag met u/jou of die persoon in contact.  
  
** De zoektocht naar een notulist is geslaagd.  
Mw. Elly van den Bos gaat de AB vergaderingen voortaan vastleg-
gen. Welkom Elly. 
 
** Naar een ‘Portier’  
Openen en sluiten op donderdag:  
Wie wil Jan Domhof assisteren? 
Jan opent op donderdag al sinds jaar en dag in de ochtenduren 
‘De Treffer’. Tot in het recente verleden deed hij dat met een me-
deportier. Bij toerbeurt had elk 1 maand dienst. Naast het openen, 
bestaat de taak ook uit het uitzetten van het koersbalveld en het 
naderhand weer opruimen van dat veld met behulp van de koers-
ballers. Helaas is Jan al een poos zonder collega.(Alhoewel hij zich 
mag verheugen in welwillende hulp van WtP.) Wie wil hem gaan 
assisteren? Neem contact op met Jan, 0544- 351782 of Frans Jan-
sen (coördinator openen en sluiten (0544-842075). 
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** Naar een Interieurverzorger m/v.   
Het bestuur van SJOL (Stichting welzijn Jong en Oud Lichten-
voorde) is op zoek naar een interieurverzorger m/v. Hij of zij gaat 
werken binnen een klein team dat verantwoordelijk is voor de 
schoonmaak van ‘De Treffer’. Het betreft hier een aantal uren op 
de maandag- en vrijdagochtend. Betaling volgens de landelijk vrij-
willigersvergoeding.  
Voor informatie kan men zich wensen tot de heer Wim Pothof, 
accommodatiebeheerder. (06-2262 5055) 
 

Namens het bestuur; 
Stien Pothof- Oolthuis, vz.  

 
Aanmelden voor activiteiten seizoen 2019-2020: 
Nog niet aangemeld voor een activiteit en u wilt alsnog graag iets  
gaan doen? 
Gewoon even contact opnemen met ons kantoor of de betreffende 
contactpersonen. Zie activiteitengids.    
 

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 ontspanningsmiddag met een optreden 
van de overbekende Slingetaler muzikanten uit Kotten en de 
country zangeres Sandra Vanreys uit Aalten.  
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De middag zal om 14.00 uur wor-
den geopend door onze wethou-
der Jos Hoenderboom.  
 
Als gastspreekster zal Manon Van-
derkaa, 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’.  
= 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. 
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==================================== 
 
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. (Omcirkel 
juiste antwoord).   
 
Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Bra-
bant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds 
PGB (VVG-PGB) gaan juridische strijd aan met Neder-
landse Staat over pensioenwetgeving 
 
De dagvaarding van de voorgenomen bodemprocedure tegen de 
Nederlandse Staat zal in september worden ingediend. Partijen 
zijn van oordeel dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is 
met een Europese richtlijn, met als gevolg dreigende pensioenkor-
ting voor 8 miljoen mensen en geen zicht op indexering. 
D66-minister Koolmees is hard op weg de grootste pensioenont-
eigening in de geschiedenis te legaliseren. PvdA-staatssecretaris 
Klijnsma beweerde eerder dat het bij de pensioenvermogens om 
‘gemeenschapsgeld’ gaat. 
Enkele terechte opmerkingen van deskundigen, onder andere me-
vrouw Wilma Schrover, directeur van KBO-Brabant, een senioren-
vereniging van 130.000 leden.  
“Nederlandse pensioenfondsen hebben 60% van het totale pensi-
oenvermogen van de Eurozone in handen, maar alleen in Neder-
land worden pensioenuitkeringen en pensioenopbouw al tien jaar 
niet geïndexeerd door het hanteren van een absurd lage reken-
rente. En met het Pensioenakkoord dreigen de pensioenen van 8 
miljoen mensen zelfs gekort te worden. Het betreft niet alleen 
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gepensioneerden maar ook werkenden. Een niet geïndexeerd pen-
sioen is geen goed pensioen. Je kunt je geld net zo goed in een 
oude sok stoppen, waar het evengoed verdampt door stijgende 
prijzen, maar dan loop je in elk geval de volstrekt onnodige kor-
tingen mis. De werkelijke rendementen die pensioenfondsen ma-
ken worden bijgeboekt in de reserves. De risicovrije rekenrente 
waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten berekenen 
heeft niets met de werkelijkheid te maken. ‘Risicovrij’ is een be-
drieglijk begrip. Het leidt ertoe dat we nu daadwerkelijk pensioe-
nen (en opbouw) korten om een theoretische kans op korten in 
een heel verre toekomst te voorkomen. Onbegrijpelijk dat de top 
van de vakbonden hun achterban hierin mee hebben gesleept.” 
 
De heer Cees Grimbergen, Omroep MAX: 
 
“Over echt belangrijke zaken zwijgt het Pensioenakkoord. Fraude 
en schimmigheid rond pensioengeld blijft onbesproken. Van de 
pensioenpremies van dit jaar van 33 miljard gaat men kennelijk 8 
miljard aan beleggers afdragen. 
Hun extreem hoge beloningen? Vriendjespolitiek en het elkaar 
baantjes toespelen. Pensioenleeftijd is een andere dan AOW-leef-
tijd; pensioenfondsen houden als pensioenleeftijd gewoon 68 jaar 
aan . 
Volgens mij is dat de hoogste leeftijd in de EU landen.” 
 
De ware aard van D66 is nu wel duidelijk, maar ook VVD, 
CDA, PvdA en GroenLinks doen gewoon mee. De sociale part-
ners hebben over de zo urgente rekenrente helaas niets afgespro-
ken. Bovendien zijn de door Nederlandse wetgeving voorgeschre-
ven rekenregels voor pensioenfondsen strijdig met de EU-
richtlijn IORPII.   
 
De keuze van onze regering om van pensioenfondsen te eisen dat 
zij met de extreem lage rekenrente hun verplichtingen berekenen 
voor de komende 60 jaar is volgens de drie organisaties onwet-
tig. 
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Nederlandse pensioenfondsen moeten voldoen aan Europese re-
gels voor bestuur, governance, communicatie en beleggingsbe-
leid, vastgelegd in de IORPII-richtlijn. 
 
Voor meer informatie verwijs ik naar de volgende links: 
https://www.stichtingpensioenbehoud.nl en  
https://www.kbo-brabant.nl  
Op deze sites wordt eveneens verwezen naar de mogelijkheid om 
daar te doneren op een speciale bankrekening voor de proceskos-
ten. De VVG-PGB zal deze mogelijkheid per omgaande op haar 
website zetten. 
 
Het is de hoogste tijd dat de Nederlandse kiezer nu eindelijk eens 
wakker wordt! Geef bij toekomstige verkiezingen niet langer je 
stem aan een van de partijen die de financiële belangen van ge-
wone burgers aan hun laars lappen. 
 

Lievelde, 31 juli 2019 
Joop Beuting 

 

 
 
  

https://www.stichtingpensioenbehoud.nl/
https://www.kbo-brabant.nl/
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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. 
 

AAN ONZE ZIEKEN 
 
Ziek zijn is van alle tijd. Wat zou het mooi zijn als een mens bij-
voorbeeld 80 jaar leefde zonder maar een moment ziek te zijn. 
Helaas is dat niet zo. Iedereen krijgt in het leven zijn deel wel mee. 
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De ene mens wat meer dan de andere. Maar positief in het leven 
staan is daarbij heel belangrijk. Je kunt bij de pakken neer gaan 
zitten maar daar is niemand bij gebaat. Je naaste omgeving niet 
maar ook jijzelf niet. Net als zovelen hebben mijn man en ik de 
laatste maanden in spanning geleefd. Maar hij heeft enorm veel 
geluk gehad en dat beseffen we terdege. Ze hebben in Nijmegen 
alles weg kunnen halen. Hij blijft nu wel voortdurend onder con-
trole. Andere mensen hebben dat geluk niet. 
Ik wil alle mensen, met  wat voor een ziekte dan ook, heel veel 
sterkte wensen de komende tijd. 
 

Ans Vonhof 
 

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 aanwezig zijn). 
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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BINGO 
 

Woensdag 30 oktober,  
aanvang 14.00 uur in ‘De Treffer’. 

 
 

KRUISJASSEN 
 

Woensdag 23 oktober a.s. om 14.00 uur in ´De Treffer´ 
 
De vakantie is voor de meesten weer voorbij. 
Iedereen die nog werkt is ook reeds weer begonnen. 
Wij (voor het leeuwendeel gepensioneerden) is het zo van alles 
mag, niets moet. Dit is uiteraard een mooie gedachte maar dan 
uiteraard wel in goede ofwel redelijke gezondheid. 
 
Woensdag 23 oktober a.s. is weer de laatste  kruisjasmiddag voor 
2019. Tevens wordt dan de kampioen bij zowel de dames als de 
heren bekendgemaakt van 2019. 
 
Op dit moment staan na 2 kaartmiddagen bij de dames mevr. 
Rondeel en mevr. Van Harxen bovenaan met een totaal 7650 pun-
ten. Bij de heren staan dhr. W. Waalder en dhr. L. Holweg boven-
aan met een totaal van 7550 punten. 
 
Uiteraard zal iedereen zijn uiterste best doen om hun van de eer-
ste plaats te verdringen. Of dit gaat lukken is natuurlijk mede af-
hankelijk van de kaarten die je krijgt. 
 
Wij, als organisatie, gaan er ook nu weer van uit dat het een mooie 
en gezellige middag wordt. 
 
Ook nu GRAAG UITERLIJK om 13.45 uur aanwezig zijn en 
tevens met gepast geld betalen € 2,50 p.pers. 
 

Groeten Annie Eskes en Antoon Rooks  
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UITNODIGING: 
 
‘Op eigen benen blijven staan.’ 
Informatiemiddag op dinsdag 29 okt. 
14.30 uur Gemeentehuis. 
 
Ook als u ouder wordt wilt u graag op eigen benen blijven staan. 
Het voorkomen van vallen is daarbij van groot belang. De ge-
meente Oost Gelre organiseert met partners een informatiemid-
dag ‘Op eigen benen blijven staan’. Tijdens die middag gaan we 
in op risicofactoren van vallen, hoe u vallen kunt voorkomen en 
wat u kunt doen om botbreuken te voorkomen. 
De middag duurt van 15.00-17.00 uur en is gratis voor alle inwo-
ners van Lichtenvoorde. Vanaf 14.30 uur staat de koffie/thee 
klaar.  
 
Doordenkers… Citaten uit het boek: 
 ‘Ouder worden is niet zo erg als je het alternatief kent’.  
Een boekje vol wijze en minder wijze uitspraken van en voor men-
sen die volop hun derde jeugd beleven.  
Zuidnederlandse Uitgeverij n.v. Aartselaar, Belgie.  
 
** Uiteindelijk zijn het niet de jaren in je leven die tellen maar het 
leven in je jaren.  
 
** Verjaardagen zijn goed voor je; de statistieken tonen aan dat 
de mensen die de meeste hebben, het langste leven. 
 
** De middelbare leeftijd is de periode waarin je leeftijd zich rond 
je middel begint te tonen.    
 
** Je weet dat je ouder wordt wanneer alleen de ketel nog naar 
je fluit.  
 
** Oudere mensen rijden echt niet zo slecht. Ze zijn gewoon de 
enigen die de tijd hebben om zich aan de snelheid te houden.  
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** Een dutje van tijd tot tijd voorkomt ouder worden, vooral tij-
dens het autorijden.  
 

DARTEN: Rolstoel darten?  Het bord hangt er! 
 
Een tweede dartbord op normale hoogte en een extra bord op 
‘zitniveau’ zijn aangebracht in ons darthonk. Dit om de darters va-
ker een beurtje te kunnen laten gooien en om rolstoelers tegelij-
kertijd mee te kunnen laten doen. Wij zijn benieuwd of er rolstoel-
afhankelijke dartliefhebbers zijn die op maandag hun partijtje mee 
gooien. Reacties ontvangen wij graag op kantoor, in de brievenbus 
of via de mail.  
 

KOERSBAL: Op toernooi in een jarige stad 
 
Ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan van de stad Terborg 
werden we uitgenodigd om aldaar  de feestvreugde te verhogen 
met onze aanwezigheid op hun koersbaltoernooi. Ter plekke wer-
den we in twee groepen verdeeld. Er werd gestreden om de IJs-
selcup. Het toernooi vond plaats op 6 juli in de Lacosporthal. Om 
10.00 uur was er inloop met koffie/ thee. 
 
Om 15.00 uur was de prijsuitreiking. Wij, Keistadters, waren pre-
sent met 11 personen. Te midden van de 88 deelnemers hebben 
wij ons kranig geweerd. De ballen liepen lekker. Van de 10 vereni-
gingen die meededen eindigden wij als 5e. Met deze plek konden 
we tevreden zijn. Een mooie medaille als beloning en ter eeuwige 
herinnering aan deze gezellige dag mochten we in ontvangst ne-
men. En natuurlijk maakte de lekkere lunch tussen de wedstrijden 
door, dit uitstapje tot een goed bestede zomerdag.  
 
Op naar het toernooi in Aalten op 17 okt. Jullie (alle Lichten-
voordse KBO-ers) komen toch kijken??? Tot dan.  
 

Groetjes van de ‘donderdagochtend-koersbalgroep’ 
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Frans in ’t plat: 
 
D’n olden tram. 
Ne tram den kan good foeken, 
De eierkoal’n ku’j van de wiete al roeken. 
Kol’n stokken en water veur’n stoom, 
Da’s toch mooier dan ne tram op electrischen stroom.  
 
 

LICHTENVOORDE VROEGER 
 
Kinder cabaret in Lichtenvoorde 
 

 
 
Een groepje kleuters-dilettanten onder regie van mevr. Gleis-Eb-
bers voerde met veel succes een kinder-cabaret op in hotel de 
Koppelpaarden, op 9 december 1936, volgens de Graafschapbode. 
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AAN ONZE JARIGEN 
verjaardagen 

 
Soms heb je dat. Dan zijn er van die maanden waarin je verschrik-
kelijk veel verjaardagen hebt. Je denkt dan: ”Al weer.” Toch kun-
nen de jarigen er niets aan doen dat ze allemaal in dezelfde maand 
jarig zijn. Daarom ga ik naar de eerste verjaardag met evenveel 
enthousiasme als naar de laatste. Ik ben blij dat ik nog overal naar 
toe kan gaan. Want met het ouder worden, worden ook het aantal 
verjaardagen minder. Omdat je misschien zelf niet meer goed kunt 
of omdat er mensen zijn overleden. 
Ik wil voor deze maand iedereen die jarig is dan ook van harte 
feliciteren en een fijne dag toewensen. 
 

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. 
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 
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stereotypes 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 
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 
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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.  
 
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.  
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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. 
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LEDENWERF – ACTIE  !!! 
PAK UW contributie VOORDEEL in 2020 

 
Werf een 50+ senior en pak uw eigen contributievoordeel. 
Hoe werkt het?  
1) Nieuw lid werven betekent € 10,00 korting op uw contributie en 
dat van het nieuwe lid. U betaalt in 2020 dan ieder € 15,00 i.p.v. 
€ 25,00  
2) Of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max. € 20,00 kor-
ting op uw contributie in 2020. De nieuwkomers betalen € 15,00 
contributie p.pers. U en de nieuw geworven leden betalen na 
2020 de normale contributie. 
======================================= 
Naam lid van KBO Lichtenvoorde: 

………………………………………..……………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………  

Banknummer: …………………………………………… 

Ik heb onderstaand persoon/personen  bereid gevonden om ten-
minste 2 jaar lid te worden van KBO Lichtenvoorde.  
KBO Lichtenvoorde bezorg daarom s.v.p. een aanmeldformulier 
bij: 
Nieuw lid: dhr./mw. …………………………………………… 

Adres:………………………………………………………………. 

Banknummer: …………………………………………………… 

Nieuw lid: dhr./mw. ………………………………….……. 

Adres:……………………………………………………….……… 

Banknummer:……………………………………………………. 
 
DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a RAADHUISSTRAAT 18a. 
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 OKT t/m 18 DEC. 2019 
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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 10 oktober 2019 inleveren van onderte-
kende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 11, november 2019 
Per e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: 
Raadhuisstraat 18a.  
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