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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 in de even weken. 9.30 uur 
 

09 jan. Nieuwjaarsreceptie 
22 jan., 6 mei en 21 okt. KRUISJASSEN 

18 maart en 14 oktober: Bingo 
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt al weer de laatste uitgave van 2019. Vliegt de tijd 
voor u ook zo snel? 
Over een paar weken is iedereen bezig om het huis weer gezellig 
te maken voor de feestdagen. De kerstboom wordt opgetuigd, er 
moeten boodschappen in huis worden gehaald en mensen uitge-
nodigd. Voor iedereen is het een drukke maar ook heel gezellige 
tijd. 
De redactie wenst iedereen, vanaf 
deze plek, hele fijne feestdagen 
toe samen met uw familie, vrien-
den en kennissen.  
Maak er wat moois van. 
 
Ans Vonhof 
 
VAN DE VOORZITTER 
 
December.. de maand vol dagen 
die emoties bij ons mensen oproe-
pen. Voor de een is het de maand 
waar hij/zij verlangend naar uit-
kijkt. Voor de ander een periode 
waarin het bed de enige plek lijkt 
om de dagen enigszins aangenaam door te komen. Geen Sinter-
klaasverrassing in het vooruitzicht, geen feestgedachte bij de 
Kerstdagen en voor een steeds groter wordende groep ook geen 
Kerstgevoel meer zoals velen van ons dat kennen sinds onze kin-
dertijd. Als u dit stukje leest, heeft u zich misschien al aangemeld 
voor de jaarlijkse KBO Kerstviering bij ‘’t Zwaantje’. Misschien 
herinner ik u er nu op dit moment aan. Maar voor het geval u 
twijfelt over wel of niet gaan.. de werkgroep heeft geprobeerd er 
weer een mooie, ingetogen en vooral warme viering van te ma-
ken. Samen gaan we herinneren, kijken naar het heden, naar de 
toekomst en vooral vieren. Vieren dat we ‘Licht zijn voor elkaar’ 
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en samen mogen zijn. Want samenzijn is een van de grote doel-
stellingen van KBO. Daarom is het ook zo fijn dat wij binnen KBO 
Lichtenvoorde al zo lang wij een vereniging zijn, onze dorpsgeno-
ten die wekelijks de dominee als hun voorganger in hun kerk 
aantreffen, als mede KBO leden mogen kennen. En zo moet het 
ook. Iedereen welkom bij onze KBO.  
 
KBO en PCOB landelijk echt samen onder een statutair document 
en huishoudelijk reglement.. het zou er in 2020 toch eindelijk 
echt eens van moeten komen. We gaan het zien. Vooralsnog 
hoop ik u te mogen begroeten bij ‘’t Zwaantje’ of anders op don-
derdag 9 jan. in onze eigen ‘De Treffer’ om het glas te heffen op 
een mooi 2020.   
  
Stien Pothof – Oolthuis, vz  
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
  
Kerstviering 16 dec. ’t Zwaantje’ 
 
Wij herinneren u nog graag aan de Kerstviering 2019. Opgeven 
kan nog steeds. Maar i.v.m. definitieve opgave bij Pillen graag 
z.s.m. en zeker voor 10 dec. uw briefje inleveren. Zie uitnodiging 
verder op. 
 
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 betref-
fende contactpersonen. Zie activiteitengids.   
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Bestuursvergaderingen 
 
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.  
 
VOOR ONZE JARIGEN 
 
Langzamerhand gaan we ons weer voorbereiden op de feestda-
gen. Dat geeft altijd extra drukte maar ook een boel gezelligheid. 
Mocht u in deze tijd dan ook nog jarig zijn dan hebt u het hele-
maal voor elkaar. Ook ik ben in deze periode jarig. Toen ik nog 
op school stond, heb ik vaak gedacht :”Ik sla mijn verjaardag 
over.” November en december zijn namelijk de drukste maanden 
van het schooljaar: rapporten schrijven, ouderavonden, Sinter-
klaas, kerstmusical en dan ook nog een aantal avonden verjaar-
dag vieren. Toch heb ik de verjaardag altijd gevierd. Het was een 
welkome afwisseling van alle drukte. Even met jouw eigen fami-
lie en vrienden bezig zijn. Dat is ook belangrijk. 
Ik wil dan ook alle mensen die in deze periode jarig zijn alvast 
van harte feliciteren en geniet van uw verjaardag samen met uw 
familie en vrienden. 
 
Ans Vonhof 
 
 

Iedereen op stap met CAREAZ ELECTROCAR 
 
Kom d’r es uut met de Careaz electrocar. 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 
uur met de chauffeur.  
Tel: 06- 22154721 

 
  



 Nr. 12/1 – dec. 2019/jan. 2020 - Pagina 5 van 24  

AAN ONZE ZIEKEN 
 
Ook willen we in deze periode onze zieke medemens niet verge-
ten. Voor veel mensen breekt een gezellige tijd aan. Er zijn ech-
ter ook mensen die deze periode heel moeilijk vinden. Ze zijn 
ernstig ziek of eenzaam. Ik hoop dat er andere medemensen zijn 
die  op bezoek gaan bij deze zieke mensen. Een woord of een 
klein gebaar kan zo goed doen. Het geeft aan dat we ze niet ver-
geten. “Niemand mag met kerstmis alleen zijn” zoals Robert ten 
Brink altijd zegt.  
Ook vanaf deze plaats willen we iedereen veel sterkte toewensen 
de komende periode. We hopen dat u, ondanks uw ziekte, toch 
kunt genieten van de komende feestdagen. 
 
Ans Vonhof 
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UITNODIGING  

 
Kerstviering 

op maandag 16 december 2019 
Aanvang: 16.00 uur bij HCR ’t Zwaantje 

(zaal open 15.30 uur) 
 

Programma: 
 

• Ontvangst waarbij koffie/thee wordt geschonken 
• Oecumenische Kerstviering. 

          m.m.v. ds. H. Hinkamp en em. past. medewerkster  
          E. van den Bos.  

• Koffietafel 
• Kerstoptredens van Gaudio en KBO-Seniorenkoor 
• Sluiting rond 20.00 uur 

Er wordt een collecte gehouden t.b.v. de parochiële Caritasver-

eniging PCI. 

Uw bijdrage als lid van de KBO is € 25,00  
 Net als vorig jaar hoeft u niet contant te betalen. 

Het bedrag wordt automatisch afgeschreven 
van uw bank- of girorekening. 

 
U kunt u opgeven via de hier naast staand invulstrook. 

 
 
 

Wij hopen u te mogen begroeten! 
Met vriendelijke groet,  

Bestuur KBO Lichtenvoorde. 
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AANMELDINGSFORMULIER 
 
 
 

 
 
 

 
Ondergetekende geeft ___ persoon/personen op voor de Kerst-
viering op maandag 16 december 2019. Hij/zij geeft daarbij KBO 
Lichtenvoorde toestemming eenmalig € 25,00 per persoon af te 
schrijven van zijn/haar rekening. 
 
Naam: ________________________________ 
 
Adres: ________________________________ 
 
 
Naam: ________________________________ 
 
Adres: ________________________________ 
 
 
Naam: ________________________________ 
 
Adres: ________________________________ 

 
Aanmeldstrook inleveren op of voor ma. 10 dec. in de brieven-
bus Raadhuisstraat 18 a ‘De Treffer’.  
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NIEUWJAARSRECEPTIE  
op donderdag 9 jan. 2020  
 
 
Uw bestuur nodigt alle leden en sympathisanten 

van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.   
Onder het genot van koffie/thee met een kniepertje wensen wij 
elkaar het allerbeste maar vooral gezondheid voor het nieuwe 
jaar dat voor ons ligt. En natuurlijk heffen wij het glas om de 
goede wensen extra kracht bij te zetten.  
Datum :  donderdag 09 januari 2020 
Plaats :  ‘De Treffer’ 
Tijd:   09.30-11.45 uur 
Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten.   
 
10 Jaar ‘de Treffer’ 
 
Als we op 1 januari het glas heffen op een goed 2020, is het al 
weer 10 jaar geleden dat ons mooie onderkomen officieel in ge-
bruik is genomen. Destijds een hele klus voor de bestuurders van 
toen; de bestuurders van KBO en Longa’30 en nog veel meer 
voor het oprichtingsbestuur van Stichting Welzijn voor Jong en 
Oud Lichtenvoorde oftewel de SJOL. Wat is er veel water door de 
Rijn gestroomd voor dat alle neuzen in dezelfde richting stonden. 
Velen van ons herinneren zich vast nog wel de vele krantenarti-
kelen in de aanloop naar een definitief ja van de gemeente. En 
toen begon pas het echte werk: Subsidies binnen halen, arbeids-
krachten op basis van vrijwilligheid zien te motiveren, een aan-
nemer die via een bouwopleidingstraject jongelui kon gaan inzet-
ten als leerproject, goede onderhoudsvrije materialen kiezen, 
duurzaam bouwen heet dat nu, professionele keuken kopen, 
meubels uitzoeken, gebruiksschema opzetten, openingsceremo-
nie organiseren. Het zijn zo maar wat dingen waar zij mee te 
maken kregen. Als we nu de honderden stukken in de archieven 
napluizen wordt je er na 10 jaar nog moe van. Alle respect voor 
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de mensen die toen de moed niet opgaven en ons nu dagelijks 
laten genieten van alle goeds dat de ‘De Treffer’ ons biedt. Na-
men noemen is heel gevaarlijk. Daar brand ik me ook maar niet 
aan. Maar initiatiefnemers en doorzetters van toen, als jullie dit 
lezen …alle RESPECT en PETJE AF!!  
 
Alcohol in ‘de Treffer’ 
 
Voor de een geen punt van discussie, voor de ander een vraag. 
Maar het bestuur is na een vraag hieromtrent tot het volgende 
besluit gekomen: KBO schenkt in de ochtenduren GEEN alcohol 
houdende dranken. Met uitzondering van heel bijzondere gele-
genheden als bijv. de nieuwjaarsreceptie. Een flesje 0.00 % kan 
uiteraard geconsumeerd worden. Ons advies: Wees wijs, voor-
zichtig en kritisch omtrent het gebruik van alcohol . 
 
Nieuwe stoelen 
 
Het overkoepelend bestuur (SJOL) heeft besloten tot de aanschaf 
van 60 nieuwe stoelen in ruimte 5, de ontmoetingsruimte. Inmid-
dels zijn ze gearriveerd en goed bevonden. Ze zitten heerlijk. 
Om praktische redenen is gekozen voor stoelen zonder armleg-
gers (denk aan gebruik door jongere bezoekers). Om begrijpe-
lijke redenen (denk aan de oudere bezoeker) is er tevens ook 
voor gekozen om vooraan in de ontmoetingsruimte de reeds 
aanwezige stoelen met armleuning te laten staan. Het was een 
hele aanschaf maar wel een goede naar inmiddels is gebleken. 
   
Namens het bestuur;  
Stien Pothof-Oolthuis 
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KENNISMAKEN MET ANS 
 

Vanaf dit seizoen ben ik lid van de KBO. Met 
mijn 61 jaar ben ik, zoals ze zeggen, een 
jongere oudere. Omdat ik door mijn slecht-
horendheid niet meer in het onderwijs 
werkzaam kan zijn, heb ik een andere be-
zigheid gezocht. De KBO viel me daarbij op 
door het actieve beleid en de vele mooie 
cursussen die er gegeven worden. Daar wil 
ik graag mijn steentje aan bijdragen. Toen 
ik dan ook gevraagd werd  in de PR-groep 

te komen en af en toe een bijdrage te leveren in de vorm van 
een artikeltje of verslag te doen van een gebeurtenis, heb ik dat 
met dankbaarheid geaccepteerd. Dus zie je me ergens rondlo-
pen, vragen stellen, foto’s maken of dingen opschrijven, dan is er 
een grote kans dat hierover binnenkort iets in “De Treffer” te le-
zen is. Natuurlijk zal ik altijd toestemming vragen en geen foto`s 
plaatsen als ik er geen permissie voor gevraagd heb.   
Met hartelijke groet, Ans Frenken-Lurvink. 
 
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 vaker een beurtje 
te kunnen laten gooien en om rolstoelers tege-
lijkertijd mee te kunnen laten doen.  
 

Wij hebben de eerste rolstoelafhankelijke dartliefhebber al mo-
gen begroeten en het gaat prima. Ook belangstelling om op 
maandagochtend een partijtje mee te gooien? 
 
Reacties ontvangen wij graag op kantoor, in de brievenbus of via 
de mail.  
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IS VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR WORDEN IETS 
VOOR JOU? 
 
en ben je lid van de KBO? Als vrijwillige ouderenadviseur werk je 
nauw samen met de beroepsadviseur van de gemeente. Je volgt 
eerst een cursus van 6 dagdelen verdeeld over 6 weken. Daarna 
ga je met deze kennis aan het werk, meestal op verzoek van de 
beroeps ouderenadviseur.   
Je bezoekt een oudere die hierom gevraagd heeft.  
Aan de hand van een checklijst ga je het gesprek in. Jouw taak is 
vooral het luisteren en inventariseren waar de persoon in kwestie 
behoefte aan heeft. Je kunt informatie en advies verstrekken. 
Mocht er problematiek aan de orde komen waar je niet mee uit 
de voeten kunt dan is er altijd de beroeps ouderenadviseur die 
het dan van je overneemt.  
  
Lijkt je dit wat, geef je dan op bij KBO, t.a.v. Thea Elferink.  
 
 

DANSEN bij ’t Zwaantje vrijdag 13 dec.  
 
Zin in een avond lekker dansen?  
Muziek van live band/toporkest Jersey staat garant 
voor gezelligheid.  
 
Kom naar ’t Zwaantje’, Zieuwentseweg 1, Lichten-

voorde.  
Datum:  vrijdag 13 dec., 
Aanvang:  20.00 - 24.00 uur. 
Entree:  € 8,00  
 
Voor iedereen die houdt van een avond ouderwets dansen op 
bekende muziek.  
 
Groetjes en tot bij ’t Zwaantje; Ria Waeijen  
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VERSLAG KRUISJASMIDDAG van woensdag 23 oktober 2019 
 
Zoals altijd ook nu weer volle bak en wel het maximale aantal van 64 
personen. 
Iedereen was aanwezig en de reserves die we altijd achter de hand 
hebben, hoefden niet in te vallen. Het komt wel eens voor dat iemand 
ziek wordt, ofwel om een andere reden toch niet aanwezig kan zijn. Al-
leen wanneer iedereen aanwezig is, kan het opgezette roulatiesysteem 
doorgang vinden. 
 
Het was ook nu weer (net als altijd) een gezellige en sportieve middag. 
Na 3 rondes kaarten van 16x geven werden de prijzen bekendge-
maakt. 
De 1e prijs met 3840 punten: de heren J. Bokkers en H. Rouwhorst  
De 2e prijs met 3790 punten: de heren A. Holweg en H. Haling  
De 3e prijs met 3760 punten: de heren M. Pillen en W. Weikamp 
De poedelprijs met 2970 punten: de heren A. Korthout en A. Stortelder 
 
Tevens werd het totaal aantal punten van de 3 kaartmiddagen die we 
dit jaar hebben gehad bij elkaar geteld en de kampioen voor 2019 bij 
zowel de dames als de heren bekend gemaakt. 
De kampioenen bij de dames zijn geworden de dames M. Rondeel en 
W. van Harxen met een totaal aantal van 10910 punten. 
De kampioenen bij de heren zijn geworden de heren W. te Plate en B. 
Kortbeek met een totaal aantal van 10930 punten. 
 

Voor 2020 zijn wederom 3 kaartmiddagen gepland en wel op de 
woensdagen: 22 januari 2020; 6 mei 2020 en 21 oktober 2020 

Maak hier al vast notitie van. Ook dan wordt u net als altijd ca. 2 we-
ken voor de geplande datum gebeld met de vraag in hoeverre u deel 
wilt nemen.  
 
De commissie wens u allen al vast mooie feestdagen en hopelijk ook 
dan ALLEMAAL op de geplande kaartmiddagen aanwezig. 
 
Annie Eskes en Antoon Rooks  
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VERSLAG KOERSBALLERS OP TOERNOOI IN AALTEN 
 
Op donderdag 17 okt. kon een goed observeerder een groep ste-
vig gemotiveerde koersballers met vaste tred het licht glooiende 
heuvellandschap van Aalten zien betreden. Het waren Lichten-
voordenaren die diezelfde ochtend nog in ‘de Treffer’  geoefend 
hadden om ’s middags in de buurtplaats een goed figuur te slaan 
tijdens het buurtschappentoernooi. Tactiekbespreking had ’s 
morgens uiteraard ook niet ontbroken.  
 
En zo betraden ‘De Treffers’ na een lekkere kop koffie rond 13.30 
uur de koersbal-arena. Het werd, zoals altijd, ook nu weer een 
hete strijd waarin de opponenten elkaar goed kennen. Elkaar op 
eerlijke en sportieve manier proberen de loef af te steken. En zo-
als gezegd.. er was die ochtend stevig geoefend en dat wierp 
vruchten af; van de 6 deelnemende groepen mocht afdeling 
Lichtenvoorde als tweede op het erepodium plaats nemen. Ook 
individueel viel Lichtenvoorde in de prijzen want Marietje Rondeel 
kreeg het zilver omgehangen. Een dikke felicitatie waard. De 
beide tweede plaatsen waren een mooie kroon op de inzet van 
die dag. 
 
Onder dankzegging aan organisator Gerard Teunissen uit Aalten 
verlieten ‘de keienslöpers’ zeer tevreden de Aaltense heuvelen. 
Op naar de volgende koersbalontmoeting!   
 
VERSLAG VAN DE BINGO!!!!!! 
 
Otto 12, Nico 25, Bernard 47, Gerard 2…. 
De rustige, duidelijk ar-ti-cu-le-ren-de stem van Rikie Schutten 
klinkt helder en niet mis te verstaan door de zaal wanneer er 
weer bingo gespeeld wordt bij KBO Lichtenvoorde. Mooie prijzen 
staan te pronken, cijferplankjes liggen uitnodigend te wachten 
tot het juiste nummer dicht geschoven kan worden. Annie Eskes 
en Gerdien Bosman als nijvere rechterhanden van Rikie om de 
plankjes te controleren bij een volle Bingo.  
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45 dames en heren vermaakten zich eind oktober weer prima in 
de aangenaam warme ontmoetingsruimte. 
Bingo!? Ja Bingo. Voor wie dacht dat dit, eind vorige eeuw zo po-
pulaire ,verenigingsspel  uit de gratie is geraakt heeft het hele-
maal mis. Twee maal per jaar verzorgen Rikie, Annie en Gerdien 
voor een mooie groep liefhebbers een heel gezellige middag. 
Goede geluidsinstallatie, prima Bingoapparatuur en prachtige 
prijzen die te verdienen zijn via een aantal manieren om tot de 
uiteindelijke verlossende uitroep BINGO te komen, staan garant 
voor een heel fijne, vrolijke en spannende middag.   
 

Het is niet moeilijk, goed voor de hersens en vooral een prima 
uitje voor liefhebbers van gezelligheid. Als u nu denkt dat dit 
misschien ook nog wel eens wat voor u is. Neem de buurvrouw 
of vriendin of buurman of wie dan ook mee naar ons vereni-
gingsgebouw. De Bingomiddagen in 2020 zijn gepland op woens-
dag 18 maart en 14 oktober. Annie, Rikie en Gerdien zijn nu al 
weer bezig met de te winnen prijzen.!!  
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VAN DE FIETSCOMMISSIE 
 
De laatste georganiseerde tochten van de jubilerende 
fietscommissie zijn weer verreden. Vooral de laatste zondagtocht 
was letterlijk een spetterende afsluiting. De regenkleding kwam 
die dag goed van pas. Ook een goede test of het spul nog 
waterdicht is. 
 
Traditioneel wordt de laatste tocht van het seizoen afgesloten in 
een horeca gelegenheid. Dit jaar was dat voor de 50 km, het 
Karpermeer in Aalten en voor de 25 km, de Neeth in Barlo. Beide 
keren werd er door ± 20 personen deel genomen. 
 
Er werd dit jaar 1 keer een tocht afgelast vanwege het slechte 
weer. De deelname aan de tochten was iets minder dan het vorig 
jaar. Een gemiddelde van 17 personen per tocht. 
 
De fietsvierdaagse had een lichte stijging ten opzichte van het 
vorig jaar. We hadden 1132 deelnemers die een of meerdere 
dagen hebben gefietst. 
 
Het was jammer dat het de vrijdagmiddag begon te regenen. De 
laatste dag had een mooie route met op de pauzeplaats, 
Taveerne Edelweiss, een warm onthaal met muziek en culinaire 
specialiteiten uit de Alpen. Bij de finish zorgde Jos ten Hoopen 
voor de muzikale noot. Een mooie afsluiting van de 25e keer 
fietsvierdaagse. 
 
De fietscommissie bedankt de sponsoren voor hun bijdrage, het 
bestuur van de KBO voor hun attentie aan de deelnemers en de 
bloemen voor de fietscommissie. 
De commissie bedankt ook de deelnemers voor hun deelname 
aan de fietsvierdaagse en de tochten op dinsdag en zondag. We 
hopen jullie allemaal terug te zien in 2020. 
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Om de fietscommissie op 'sterkte' te houden zijn we nog steeds 
op zoek naar nieuwe leden. Meld je aan bij een van de 
commissieleden of bij Laurens Wopereis. 06-24429520. 
 
IN HERINNERING 
 
Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. Eind september 
bereikte ons het droevige nieuws dat ons lid Henk Kolkman was 
overleden. We wisten dat hij ziek was, toch was het een grote 
schok voor ons dat hij niet meer onder ons is. 
 
Henk was vanaf 2011 lid van de commissie, hij was een actief lid, 
positief en vol humor, je kon altijd een beroep op hem doen. 
Niets was hem teveel. Door het afnemen van zijn gezondheid 
kon hij niet meer mee met de langste tochten. De laatste jaren 
controleerde hij samen met zijn vrouw de 25 km routes van de 
fiets4daagse. We zullen hem missen. 
 
We wensen zijn familie heel veel sterkte de komende tijd. 
 
Namens de fietscommissie; Laurens Wopereis 
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OP VERHAAL KOMEN 

Twintig jaar later  door Truus Engelbarts  
 
Ik weet het nog precies: bij de millenniumwissel, nu bijna twintig 
jaar geleden, stond het in de krant. Helderzienden voorspelden 
wat ons allemaal te wachten zou staan in de eerste jaren van de 
nieuwe eeuw. Dat loog er niet om: oorlogen, rampen, aanslagen. 
We namen het met een korrel zout, want ach ja, helderzienden, 
lag dat niet op hetzelfde vlak als kwakzalvers? 
 
Toen kwam de aanslag op de Twin Towers in New York. De oor-
log in Irak brak uit en Saddam Hussein kwam ten val. In de jaren 
daarna speelde Moslimfundamentalisme steeds vaker een rol in 
het nieuws. Net als het conflict tussen Israël en de Palestijnen en 
dat van Turkije en de Koerden. Het kon allemaal nog erger: De 
gruwelijkheden van IS. Ze werden breeduit besproken op de 
journaals. Er kwam een grote vluchtelingenstroom op gang. Er 
waren aardbevingen en overstromingen. De helderzienden had-
den gelijk. 
 
In eigen land hebben we er ook mee te maken. De MH 17 werd 
uit de lucht geschoten. Aardgasproblemen in Groningen. Vlieg-
veld Lelystad is een hoofdpijndossier. PFAS is het gesprek van de 
dag, terwijl we er een paar weken geleden nog nooit van ge-
hoord hadden. Iedereen is ontevreden en staakt; terecht of onte-
recht. En wie had ooit vermoed dat er in ons brave landje zoveel 
misbruik bestond in kerk, kinderopvang en jeugdzorg? Dat het 
een na het andere kinderpornoschandaal boven water zou ko-
men? Of dat we in de zomer van 2019 aan den lijve zouden on-
dervinden wat klimaatverandering kan betekenen? 
 
En wie had er rekening gehouden met Donald Trump? Trump, 
die haast likkebaardend de dood van de IS-leider stond te be-
schrijven, alsof hij niet net een mens de dood had ingejaagd? Is 
dat de president van de Verenigde Staten? 
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Een man zonder wijsheid, beschaving en respect? (Grab them by 
the pussy.)  
Obama, dát was een leider waar de westerse wereld mee voor 
de dag kon komen. Hij dwong respect af. 
 
En dan die Brexit-klucht, een soapserie met veel afleveringen. 
Soms heb ik de neiging om keihard tegen alles en iedereen te 
roepen: ‘Ordéééééér!’ 
 
Vroeger riepen ouderen wel vaker: ‘Waar moet het toch naartoe 
met de wereld?’ Dat lachten we een beetje weg. Misschien ben ik 
nu zelf wel zo`n oudere geworden. Al die onvrede, hoe buigen 
we dat om naar ‘Vrede op aarde?’ Ik zou het echt niet weten. 
Het echte Kerstgevoel wil bij mij nog niet komen, maar ik wens 
iedereen toch veel succes met die vrede op de eigen vierkante 
meter. 
Goede Kerstdagen en een beter Nieuwjaar. 
 
‘TREFFER-BIOSCOOP’ 2019-2020 
 
31 januari: 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?  
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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 februari: 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 gê-
nante 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 ge-
drag van zijn broer, steeds vaker zijn leven op essentiële momen-
ten 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??   
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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 : JUUST advocaten: 0544-397200  
 
BERDEN MODE Varsseveld: U ontvangt 10% Korting op niet af-
geprijsde artikelen op vertoon van de 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 fysiotherapeut. 
Dat komt globaal neer op € 7,50 per les. Max 5 personen in de groep. 
Een therapeut om u te begeleiden. Het betreft hier cardio, grondoe-
feningen, fietsen en meer. Neem contact op met Richard Weijman en 
Mardi Rutten van Fysiotherapie Lichtenvoorde .Tel: 0544-372727 of 
e-mail:  
richard@fysiolichtenvoorde.nl  
 
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de Es-
straat waar u onder deskundige leiding een individueel programma 
kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting. (Tel. 375555)  
 
GULF : Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsseveldse-
weg (breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje mee) .  

 
Iedereen op stap met CAREAZ ELECTROCAR 
 
Kom d’r es uut met de Careaz electrocar. 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 
uur met de chauffeur.  
Tel: 06- 22154721 
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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 9 januari 2020 inleveren van onderte-
kende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 2 februari 2020 Per 
e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: Raad-
huisstraat 18a.  
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