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AGENDA 

Voor KBO zal ‘De Treffer’ gesloten zijn van ma. 14 juli t/m vr. 2 aug.  
 

Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.  
Zondag: 50 km. Fietsen 1e en 3e zondag in mei t/m sept. 10.00 uur. 

Elke Woensdag Wandelvoetbal, 09.30 uur 

 
* Bloemschikken: 13.30-15.30u.: woe. 13 feb., woe. 20 mrt, di. 16 april.  

* Woe. 20 feb. Vrijwilligersmiddag 
* Woe. 27 feb. Themamiddag Belasting en nieuwe energie in je huis.  

* Woe. Kruisjassen in 2019: 23/01, 01/05, 23/10. 
* Woe. 13 mrt. Alg. ledenvergadering 

* Woe. 20 mrt. KBO Excursie naar Tenten Solar  

* Woe. 24 april: Voor en Door expositie-dag in ‘De Treffer’.  
* 13 t/m 17 mei: 5 Daagse reis Valkenburg 

* di. 28 mei. Dagtocht Meyerwerf Papenburg 
* NB: Regiokaarten Lievelde: 8 maart en 11 okt. Bridge: 09.45 u., kruisjas-

sen/solo kaarten: 14.30 uur.   
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VAN DE REDACTIE 
leesplezier 

 
Het jaar 2019 is begonnen.  
Iedereen heeft weer goede voornemens gemaakt want dat doen 
mensen elk jaar. We hopen dat u fijne dagen hebt gehad met 
familie en vrienden. De kerstboom is weer verdwenen en de kerst-
versierselen zijn weer opgeborgen.  
We gaan weer over tot de orde van de dag. Daar hoort ook het 
samenstellen van de Mededelingen bij. We gaan er dit jaar weer 
met veel plezier aan werken.  
We hopen dat u ook weer artikelen gaat aanleveren. Samen ko-
men we een heel eind.  
Wij van de redactie, wensen u ook voor 2019 veel leesplezier met 
onze Mededelingen. 
 

Ans Vonhof 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Het nieuwe jaar voelt alweer heel gewoon. We zitten weer in de 
alledaagse beslommeringen. Maar toch is er altijd wel weer iets 
om naar uit te kijken. Januari en februari zijn de maanden bij uit-
stek waarop jongeren en jonge gezinnen zich gaan beraden op de 
zomerperiode. “Wat gaan we doen in de vakantie? Gaan we wel 
wat doen deze zomer?” Voor ons, iets oudere jongeren, gaat dat 
precies zo op. Iedereen laat wel eens voorzichtig zijn of haar ge-
dachten gaan over wat te doen als in de zomermaanden iedereen 
op pad lijkt te gaan.  
Misschien kan KBO u een beetje van dienst zijn in geval van twijfel; 
Jan Wolterink heeft voor op heel korte termijn al vast een leuk 
‘middagje uit’ geregeld bij Tenten Solar. Men vertelt ons van alles 
over hun bedrijf, dat toonaangevend is binnen die branche en over 
zonne-energie. Kost niets maar u bent wel een heel fijne middag 
uit.  
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De reiscommissie  zit nooit stil en heeft de plannen voor 2019 
rond. U leest het verderop.  
En dan onze jubilerende KBO fietsvierdaagse. De commissieleden 
laten u deze zomer 4 dagen (6-7-8-9 aug.) genieten van prachtige 
fietstochten door onze mooie omgeving. Telkens weten zij de zelfs 
meest doorgewinterde fietsers te verrassen met nieuwe wegen en 
paadjes. En gepauzeerd wordt er dan op locaties waar je heerlijk 
relaxen kunt met een hapje een sapje of een ander hartverster-
kertje. Alles mag. Niets moet, alleen wel even terug fietsen naar  
Lichtenvoorde.  
Niets mooier dan plannen maken. Neem de gelegenheid te baat 
en vraag de buurvrouw of buurman, je vriendin, je kaartmaatje, 
je wandel- of fietsmaatje, of wie je dan ook maar geregeld op je 
pad tegenkomt en maak samen plannen voor de komende tijd. 
Dat geeft energie en maakt gelukhormonen aan!   
Belangrijk voor uw planning:     
 
KBO zomerstop:  
‘De Treffer’ zal gesloten zijn van ma. 14 juli t/m vr. 2 aug.  
 

NIEUWE WEBSITE en een  
ANDER E-MAILADRES voor onze KBO 

 
Al ver voor de zomervakantie waren zij er al mee bezig. Maar nu 
zijn Ton Jolij, Joke Wolterink, Anette de Jong samen met Martin 
Slot van Mken Producties uit Lichtenvoorde er dan toch in geslaagd 
om een geheel nieuwe website te ontwikkelen, te bouwen, zoals 
dat in vaktermen heet. In de nieuwe website zijn alle wensen op-
genomen die het bestuur had wat betreffend een frisse, overzich-
telijke, handige, heldere en vrolijke site.  
Om dat te realiseren heeft o.a. fotografe Jorieke Philippi plaatjes 
geschoten van diverse activiteiten. De mensen die zijn gekiekt zijn 
benaderd volgens het nieuwe privacy protocol en hebben dus toe-
stemming verleend.  
Ook is de website gebouwd op basis van deze nieuwe wetgeving. 
Ons privacy protocol en cookiebeleid is erop te vinden.  
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Vooral heel blij zijn we met de dagkalender. Op elk moment kun 
je zien wat er te doen is bij KBO Lichtenvoorde. Handig is ook het 
duidelijke overzicht van cursussen en activiteitenaanbod. 
Wensen kun je als bestuur hebben. Maar met een grote vereniging 
als de onze is het geen sinecure om alles er foutloos in op te ne-
men. Er zijn veel mensen actief betrokken bij alle activiteiten die 
er plaatsvinden. Communicatie is dan ook van wezenlijk belang en 
verdient dan ook continu onze aandacht. Dit geldt voor het vullen 
en actueel houden van de site, maar ook voor alles wat eraan 
vooraf gaat en eruit voortvloeit. 
Daarom hebben we gebrainstormd over het gebruik van mail-
adressen. Dit om de poststroom zo efficiënt mogelijk te geleiden, 
maar ook om zoveel mogelijk mailverkeer voor het bestuur binnen 
ons zicht te houden en niet via allerlei persoonlijke mailboxen. Be-
stuursleden en coördinatoren kunnen nu via mail rechtstreeks 
worden benaderend en opgave voor een activiteit kan nu echt di-
gitaal. Ook zij kunnen binnen ons domein kbolichtenvoorde.nl ge-
makkelijk informatie uitwisselen. Voor de leden misschien even 
wennen. 
Of we daar in geslaagd zijn moet in de praktijk blijken. Maar we 
gunnen ons zelf een opstartperiode om de kinderziektes er uit te 
halen.  
Wij zijn benieuwd wat u ervan vindt. 
De website is per 1 januari online gegaan onder het adres: 
www.kbolichtenvoorde.nl  
 
ATTENTIE: In verband met deze vernieuwing zijn wij vanaf 1 ja-
nuari te bereiken onder ons nieuwe mailadres:  
info@kbolichtenvoorde.nl en de adressen die op de site staan ver-
meld. 
 

KERSTVIERING 2018 
 
Ruim 100 aanwezigen hebben op 17 dec. jl. genoten van een 
mooie viering in de sfeervol versierde zaal bij Pillen. Elly van den 
Bos, Hans Hinkamp en Evy Veuger hadden een dienst 

http://www.kbolichtenvoorde.nl/
mailto:info@kbolichtenvoorde.nl
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samengesteld die het thema ‘Mens onder de mensen’ meekreeg. 
Samenzang afgewisseld met veelal bekende kerstliederen gezon-
gen door ons eigen seniorenkoor maakten dat iedereen zich sterk 
betrokken voelde. De smakelijke maaltijd aan prachtig gedekte ta-
fels zorgde voor een feestelijk gevoel. Het muzikale gedeelte 
daarna werd verzorgd door de Lichtenvoordse Petra Vos-Oonk en 
Frans Wielakker uit Ruurlo. Deze keer een heel ander muziekgenre 
dan voorgaande jaren geboden werd.  
Zoals altijd weer was de spanning groot toen de prachtige bloem-
stukken verloot werden. Maar wel of niet bepakt met een bloem-
stuk, iedereen ging na afloop met een goed gevoel naar huis om 
zich daar verder voor te bereiden op de komende feestdagen.  
Voor wat de voorbereiding van de KBO Kerstviering in 2019 betreft 
mag de werkgroep zich verheugen in versterking in de personen 
Ellie Weelink en Els Milder.   
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Op 3 januari wisten weer ruim 60 mensen de weg naar ‘De Treffer’ 
te vinden om, inmiddels traditiegetrouw, elkaar een zalig , geluk-
kig en gezond 2019 te wensen. In onze leeftijdscategorie hoor je 
toch nog geregeld dat men elkaar een zalig nieuwjaar toewenst. 
Dit in tegenstelling tot de groep jongere medemensen.  
Zalig impliceert eigenlijk alles wat in de andere bewoordingen ge-
wenst wordt. Dus het is een mooi woord dat we er eigenlijk maar 
helemaal in moeten houden. Maar dit terzijde.  
Het was fijn om elkaar na de kerststop weer te zien onder het 
genot van koffie, kniepertjes, hapjes en sapjes. Een kort woordje 
van de voorzitter hoort er dan natuurlijk ook even bij. Zij memo-
reerde aan een goed verlopen 2018 en keek vooruit naar wat 2019 
zoal gaat bieden. En daar is het zilveren fietsvierdaagse jubileum 
een van de hoogtepunten van.  
Het is voor alle leden maar vooral ook voor de vrijwilligers die sa-
men de vereniging maken tot wat zij is, mooi te weten dat de 
afdeling Lichtenvoorde zich qua ledental heel goed weet te hand-
haven. Dit eigenlijk tegen de landelijke stroom in. Veel afdelingen 
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kampen met terugloop van leden. Maar daar is bij KBO Lichten-
voorde nog steeds geen sprake van. In tegendeel!  
Het receptiesfeertje was relaxt. Her en der werden banden aan-
gehaald, plannen gesmeed en onderlinge visites afgesproken. Al-
lemaal redenen om ook volgend jaar weer in de eerste week van 
het jaar bijeen te komen om elkaar “ni’j joaor af te winnen” zoals 
we dat ook af en toe nog wel horen zeggen.  
 

 
BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN 

Harry Waalders kampioen 2018  
 
Het enthousiasme om deel te nemen was weer groot. 
In oktober was Jos te Brake weer even heel druk om de dag-
schema’s in elkaar te breien. Maar het is allemaal gelukt en ruim 
30 mannen hebben zich in de herfsttijd heerlijk kunnen uitleven 
op het groene laken. Jammer dat Jos door ziekenhuisopname de 
uitslagen en standen niet zelf verwerken kon. Maar in de personen 
Joop Wopereis en Bennie Weenink kreeg hij prima ‘boekhouders’ 
zodat er op 7 dec. een duidelijke uitslag lag om de finalerondes te 
gaan spelen. Daar kon Jos gelukkig wel weer bij zijn. De hoofdrol-
spelers in die spannende finalewedstrijden waren Henk Eiting, 
Huub ter Bogt, Frans te Brake en Harry Waalders. Het voert te ver 
om verslag van al die partijen te geven maar duidelijk is wel dat 
na een zinderende finale Harry Waalders over de meest stalen ze-
nuwen bleek te beschikken. Met grote souplesse en vaardigheid 
wist hij zich tot DE KBO biljarter van 2018 te spelen. Mooie 
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woorden van secretaris Jan Wolterink gingen vergezeld door een 
prachtige vleesschaal om de kampioen te eren. 
Op de plaatsen 2, 3 en 4 eindigden Henk Eiting, Frans te Brake en 
Huub ter Bogt. Ook zij kunnen de wintertijd prima doorkomen met 
de mooie vleesprijs die zij mochten ontvangen.  
 

VRIJWILLIGERSMIDDAG 
 
Geen uitnodiging ontvangen? 
Om alle vrijwilligers te danken voor hun tomeloze inzet jegens hun 
mede KBO leden, nodigt het bestuur al die ruim 120 mannen en 
vrouwen van harte uit om aanwezig te zijn op woensdag 20 feb. 
om 14.00 uur in ‘De Treffer’. Bent u vrijwilliger dan ontvangt u 
thuis een persoonlijke uitnodiging. Maar niets menselijks is ons 
vreemd. Er kan hier of daar iemand aan onze aandacht ontsnapt 
zijn. Dus als u vrijwilliger bent en u hebt geen uitnodiging ontvan-
gen, meld u dan even aan via het secretariaat middels een kort 
briefje of telefoontje. (Zie voorzijde van KBO Mededelingen.)   
 

Namens het bestuur 
Stien Pothof, vz.  

 
VOOR DE ZIEKEN 

griepje 

 
In deze periode van het jaar beginnen veel 
mensen te hoesten en te proesten. Ze voe-
len zich grieperig. Sommigen blijven een 
paar dagen onder de wol en nemen paracetamol. Anderen lopen 
door omdat het niet anders kan bijv. omdat ze voor iemand moe-
ten zorgen. Maar dat is gelukkig allemaal maar tijdelijk. 
Er zijn echter ook mensen die zouden wensen dat ze de griep had-
den. Dat zijn de ernstig zieke mensen. Sommigen worden niet 
meer beter. Deze mensen gaan door een diep dal.  
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Wij willen alle mensen die ziek zijn heel veel sterkte wensen de 
komende tijd. Wij hopen dat ze steun vinden bij familie, vrienden 
en bekenden. 
 

Ans Vonhof 
 

NIEUW: Cursus ‘Foto bewerken met Jorieke’ 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Nieuwe middelen kunnen leiden 
tot nieuwe hobby’s. Daar speelt Krachtige Belangen Organisatie 
voor 50 plussers al jaren graag op in. Derhalve starten wij in feb. 
a.s. met de cursus ‘Foto bewerken met Jorieke’. Deze cursus is 
een logisch gevolg van de cursus ‘Fotograferen met Alex’. Omgaan 
met je digitale camera is één.  
Er nog mooiere foto’s uit zien te halen door middel van het bewer-
ken van al die mooi geschoten prentjes is twee. En dat alles komt 
samen in de nieuwe cursus die de succesvolle Lichtenvoordse fo-
tografe Jorieke speciaal voor KBO heeft ontwikkeld. De belang-
stelling voor deze nieuwe loot aan de KBO tak is groot. Voor een 
laatste twijfelaar is nu de nog gelegenheid om (alsnog) in te schrij-
ven. De cursus vindt plaats in ‘De Treffer’ op 6 maandagavonden 
v.a. 4 februari t/m 18 mrt.   
Voor meer informatie kan men terecht op de website www.kbo-
lichtenvoorde.nl of bellen met Ton Jolij 06-41130412. Hij kan alles 
vertellen over o.a. de te installeren software die ter beschikking 
wordt gesteld. Zie ook vorige KBO Mededelingen dec./jan. 
 

Nieuws van de Wandelclub KBO-Lichten-

voorde 

De laatste wandeldag van 2018 werd afgesloten met 
in de pauze, koffie/thee en een oliebol. Inmiddels 
een traditie geworden.  
In het voorjaar van mei 2016 ging de wandelclub 
van start met 10 deelnemers, inmiddels zijn we uit-
gegroeid tot 27 deelnemers, waarvan er elke keer weer minimaal 

http://www.kbolichtenvoorde.nl/
http://www.kbolichtenvoorde.nl/
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17 actief aanwezig zijn. Het is een activiteit en sociaal gebeuren, 
dat niet meer weg te denken valt binnen de KBO. Vandaar dat we 
onze commissie van vier leden, op peil willen houden. Toen Gerard 
Bouwmeester, door fysieke been/voet problemen geplaagd, moest 
aangeven dat hij niet meer kon functioneren zoals hij graag zou 
willen, hebben wij in de persoon van Geert-Anne Bijker een opvol-
ger gevonden. Geert-Anne is bij ons een actieve wandelaar en 
heeft ook ervaring met het organiseren van wandeltochten. Als u 
dit leest heeft het afscheid van Gerard en de introductie van Geert-
Anne binnen de commissie inmiddels plaats gevonden.  
We blijven een 5 km route aanbieden, voor wie dat wil, maar in-
middels is er een vaste kern van 10 km wandelaars die ook regel-
matig vanaf een ander startpunt beginnen aan de wandeling. Zo 
waren we inmiddels in Bredevoort, Groenlo en bij ’t Noorden aan 
de grens van het dorp Aalten. Door ca. 5 kilometer verderop te 
starten (te bereiken met fiets of auto) zijn er nieuwe wandelge-
bieden te ontdekken. 
Deelname is geheel vrijblijvend en wie het een keer wil meema-
ken, is van harte welkom.  
Kijk ook even hier: https://wandelclubkbo.wordpress.com/ 
En we zijn gelinkt aan: 
https://www.kbolichtenvoorde.nl/roosteractiviteiten/wandelclub/ 
 

Henk Navis, coördinator wandelclub 
 

DARTEN OP MAANDAGMORGEN 
 
Van 09.30 tot 11.30 uur wordt er onder het ge-
not van een bakkie koffie of thee lekker gedart 
in de grote zaal. Nu zijn ze nog maar met zijn 
vieren. Maar zij zien graag versterking. Dus als 

het u wat lijkt om op maandagmorgen de week gezellig te star-
ten… kom even aan in ‘De Treffer’ om te kijken of het ook wat 
voor u is. 
 
 

https://wandelclubkbo.wordpress.com/
https://www.kbolichtenvoorde.nl/roosteractiviteiten/wandelclub/
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REIZEN in 2019 met KBO Lichtenvoorde 
 
5 Daagse reis:  Valkenburg van 13/t/m 17 mei 
 
7 Daagse reis:  Herrieden a.d. Romantische Strasse Dld.  

14 t/m 20 juli 
 
Dagtocht: Papenburg di.28 mei 
 

Op 28 mei brengen we een bezoek aan de Meyerwerf te Papen-
burg in Dld. 
Hier worden zeer grote cruiseschepen gebouwd. Nader bericht en 
opgaveformulier volgen in komende KBO Mededelingen. Het be-
looft een mooie en interessante dag te worden. Er is plaats voor 
50 deelnemers.  

Groetjes van Evy, Marietje en Thea 
 

THEMAMIDDAG door de groep belastingen en 
financiële zaken op 27 februari 2019 

 
Het is zo langzamerhand voor onze groep een gewoonte geworden 
om in de laatste week van februari een themamiddag te organise-
ren, omdat immers enkele dagen later de belastingaangiften over 
het eerdere jaar weer kunnen worden ingevuld. Daarom, dat de 
groep belastingen en financiële zaken van de KBO Lichtenvoorde 
ook dit jaar weer een themamiddag in de Treffer voor leden en 
belangstellenden organiseert. De middag begint om 13.30 uur.  
Naast informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2018 probe-
ren wij ook steeds actuele onderwerpen te behandelen. 
 
Hadden we twee jaar geleden notaris Schipper uitgenodigd en vo-
rig jaar de burgemeester en de gemeentesecretaris, dit jaar heb-
ben we onze keuze laten vallen op een wel heel actueel onder-
werp, de klimaatmaatregelen en als gevolg daarop het isoleren 
etc. van onze huizen. 
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Hoe kunnen wij een steentje bijdragen, welke maatregels zijn 
praktisch te nemen en wanneer. 
Welke kosten en opbrengsten komen op ons af en hoe is dat even-
tueel te financieren en welke tegemoetkomingen kunnen wij ver-
wachten van rijk, gemeente en de fiscus. 
  
Om daar wat duidelijkheid in te scheppen, want er komt elke dag 
een wirwar van informatie op ons af, hebben we contact opgeno-
men met de gemeente Oost Gelre en zijn in gesprek geraakt met 
de afdeling Oost Gelre 2030 Energieneutraal. Hun beleidsmede-
werker de heer Marcel Reintjes heeft zich bereid verklaard om op 
onze themamiddag een en ander te komen uitleggen. Er zijn im-
mers heel veel vragen omtrent de woningenergiebesparende 
maatregelen. 
De heer Reintjes heeft ons ook in contact gebracht met het ener-
gieloket in Doetinchem en ook zij zijn bereid om op onze thema-
middag hun steentje bij te dragen. 
Samen zullen zij voor de pauze informatie geven over de moge-
lijkheden om het gegeven energieneutraal, klein of groot, aan te 
pakken. Zij zullen ons ook verwijzen naar de mogelijkheid om bij 
een adviseur advies in te winnen en eventueel met enkele bouw-
kundige maatregelen energie, dus kosten, te besparen. Sommige 
diensten zijn gratis en bij andere diensten wordt een kleine ver-
goeding in rekening gebracht. Zij zullen ons over de mogelijkhe-
den informeren. 
 
Na de pauze zullen Henk en Marika van Beek ons informeren over 
het hoofddoel van de middag, het Invullen van de aangifte IB over 
2018. Vanaf 1 maart kan het invullen immers weer beginnen. Doet 
U het zelf, dan wordt U deze middag bijgepraat naar de laatste 
stand en volgen er wat tips. Maar er zijn ook andere thema’s ac-
tueel, zoals de enorme hoge belasting op Uw spaargeld en het niet 
indexeren of zelfs achteruitgaan van de pensioenen. 
De regering heeft veel verbetering aangekondigd, maar deze ver-
anderingen gaan aan de oudere mensen (AOW-ers) grotendeels 
voorbij. Dreiging van verlaging van de pensioenen, wegvallen van 
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belastingvoordelen voor ouderen en veranderingen in de toesla-
gen. 
Veel van deze onderwerpen zullen deze middag worden behandeld 
en vragen kunnen worden gesteld . 
Alles tezamen een uitgebreid programma waarbij wij ook veel vra-
gen uit de zaal verwachten en daarom beginnen we al om 13.30 
uur. 
We hopen, dat U net als in voorgaande jaren weer in grote getale 
onze themamiddag komt bezoeken, dus kom op tijd. 
Dus nogmaals: woensdag 27 februari om 13.30 uur.   
 

Henk van Beek, coördinator belastinggroep 
 

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN  
KWESTIE DUITS PENSIOEN 

 
Joop Beuting uit Lievelde blijft volop bezig met zijn strijd voor 
rechtvaardige pensioenen, en dan met name de Duitse pensioe-
nen van Nederlanders die over de grens werk(t)en. “Onlangs was 
er een hoopgevende update in deze kwestie”, laat hij weten. “Na 
het bezoeken van de pensioenmanifestatie op 19 november, le-
denvergaderingen van de partij 50Plus in Driebergen, en meerdere 
gesprekken met Martin van Rooijen – lid Tweede Kamer en num-
mer 1 op de kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen in 
maart 2019 voor de Eerste Kamer – heeft Van Rooijen op vrijdag 
30 november 2018 het onrecht besproken met zijn Duitse collega’s 
in Berlijn. Dhr. Van Rooijen is van mening dat een extra protocol 
op het nieuwe bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en 
Duitsland de oplossing zal bieden om dit onrecht ongedaan te ma-
ken. Zijn voorstel wordt nu in behandeling genomen en bewerkt 
in de Duitse Bundestag in Berlijn. Volgens Beuting zijn we er nog 
niet, maar: Er gebeurt nu gelukkig iets zeer concreets, en hopelijk 
komt er binnenkort een positieve en gunstige beslissing. Het vele 
werk en de gemaakte aanzienlijke kosten, zonder enige subsidie 
(mijn aanvragen werden destijds afgewezen), schijnen toch de 
moeite waard te zijn.” 
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Joop Beuting 
 

MAIL bericht From: Wouter Broekhof   
Date: ma 19 nov. 2018 om 15:56 

Subject: Betere pensioenen of andere politici ? 
 

In de discussie over de lonen en pensioenen en de verbetering 
daarvan zijn de pensioenen er bepaald slecht afgekomen in de 
afgelopen jaren. De werkenden hebben de laatste jaren door la-
gere belastingen er nog iets van meegekregen maar de zoge-
noemde middeninkomens zijn ondanks de fraaie beloften van de 
politici er alleen maar op achteruit gegaan. 
De belastinginkomsten daarentegen zijn er tientallen miljarden op 
vooruit gegaan door een prima werkende economie, maar in 
plaats van een gelijk pensioen presteert onze overheid het om de 
belastingdruk steeds hoger te maken over de afgelopen jaren. 
Kijkt u maar even mee over de jaren 2015 t/m nu. 
Hogere Zvw premie, van 4,85 % in 2015 naar 5,65 % nu. 
Hogere gasprijs vanaf 2019, € 0,03 per m3 dus bij 1500 m3  ca 
45 € meer per jaar. 
Lagere elektro prijs vanaf 2019, betekent dus ook lagere teruggaaf 
bij eigen zonnecellen. 
Hoger eigen woning forfait (Wet Hillen) vanaf 2018, dus ca € 100,- 
per 2 ton waarde. 
Hogere ziektekosten verzekering, ca 10 % over de afgelopen ja-
ren. 
Hoger BTW tarief voor levensmiddelen vanaf 2019, dus 2 perso-
nen ca. € 9,- per maand. 
Hogere belasting voor 61000 mensen die een klein Duits pensioen 
hebben sinds 2016. 
Hogere huren waardoor mensen met een pensioen zonder huur-
subsidie er extra op achteruit gaan t.o.v. degene die huursubsidie 
ontvangen, dus weer de middengroepen. De overheid pikt vanaf 
2019 i.p.v. 3 maand huren wordt dit 4 maand huren. 
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Slechtere bedrijfspensioenen omdat de politiek Draghi zijn gang 
liet gaan met geld drukken en dit het rendement van de pensioen-
gelden nadelig onder druk zet. 
Dit is wat ik vinden kon, maar er zal ongetwijfeld nog meer zijn, 
en dat alles met een premier aan het roer die keihard beweerd dat 
“iedereen er op vooruit gaat”. 
Bij een volgende stemming toch maar eens kijken wie minder hard 
liegt. 

W. Broekhof, Oost Gelre 
GSM 0653262669 

 
UITNODIGING presentatie Tenten Solar 

 
Beste KBO-leden, 
 
Tenten Solar Zonnepanelen is de specialist, groothandel, leveran-
cier en installateur op het gebied van zonne-energie. 
 
Tenten Solar verzorgt speciaal voor de KBO-leden een presentatie 
c.q. voorlichting op het gebied van zonne-energie en alles wat 
daar mee samenhangt. 
De presentatie wordt verzorgd door Dominic Monasso. 
 
Als u interesse heeft, dan komt u op eigen gelegenheid 
naar onderstaand adres.  
U bent van harte uitgenodigd. De koffie staat klaar. 
Datum: 20 maart 2019, Aanvang: 14.30 uur 
Adres: Tenten Solar, Koningslinde 25, Lichtenvoorde. 
 
Let op: Wilt u het onderstaand aanmeldformulier invullen en re-
tourneren in onze brievenbus aan de Raadhuisstraat 18a, De Tref-
fer. 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmelding presentatie Tenten  Solar 
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Naam:_____________________________ 
 
Tel:_______________________ 
 
 

VOOR DE JARIGEN 
knalfeest 

 
Verschillende mensen zullen de 
komende tijd hun verjaardag weer 
gaan vieren. Hetzij groot, hetzij 
klein. Mijn ervaring is dat, wanneer 
je ouder wordt, de grote knalfees-
ten niet meer zo hoeven. Vroeger 
kon je er echt naar uit zien. We 
vierden feest tot midden in de 
nacht. Soms ging je na het feest 
nog de kroeg in. Even nog wat 
drinken, net of je die avond nog 
niets had gehad. Mijn moeder zei 
altijd: “Wacht maar tot je wat ou-

der wordt, dan hoeft het allemaal niet meer zo”. Ik kon me dat 
toen niet voorstellen maar ze heeft wel gelijk gekregen. Ook ik 
vind nu een feestje op de zondagmiddag ontzettend gezellig.  
Iedereen die in deze tijd jarig is, wil ik van harte feliciteren en een 
hele fijne dag toewensen. 
 

Ans Vonhof 
  



 Nr. 2 - februari 2019 - Pagina 17 van 20  

KBO FILMSEIZOEN  2018- 2019.  
 
Februari 22: Tonio      
 
Een ongenadig portret van twee verwoeste mensen. Tonio is de 
dappere, niet sentimentele verfilming van A.F.Th. van der Heij-
dens roman over zijn enige zoon Tonio die in het voorjaar van 
2010 al fietsend door de Amsterdamse binnenstad verongelukte. 
Dit is tot nog toe een van de beste Nederlandse films ooit gemaakt. 
 
Maart 29: La Villa  
 

In een slaperig Frans kust-
plaatsje in de buurt van Mar-
seille komen 3 kinderen na ja-
ren weer bij elkaar in de villa 
van hun  vader die door een 
beroerte is getroffen. Zij staan 
niet alleen voor de beslissin-
gen over wat te doen met de 
erfenis, zijn zelfgebouwde villa 

en zijn restaurant. Maar ook hoe hij de jaren die hem nog resten 
verzorgd zal moeten worden. De terugkeer naar de plek van hun 
jeugd brengt prettige en minder fijne herinneringen naar boven. 
Nu zij zelf ook een dagje ouder worden hebben zij moeite met het 
verleden los te laten en te berusten in het hier en nu, in wat het 
leven hen gebracht heeft. Ingrediënten als het Zuid Franse land-
schap, jong vs. oud, arbeidersklasse tegenover nieuw geld maken 
deze film uit 2017 de moeite van het bekijken meer dan waard.   
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COLOFON 
 

KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM  Lichtenvoorde 
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com  

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 
 

Marja Koenders-Harmsen   ondersteuning  
 

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 secretariaat KBO) 

 
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 7 februari 2019 inleveren van onderte-
kende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 3, maart 2019 Per 
e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl of in de brievenbus: Raad-
huisstraat 18a.  

 

mailto:info@kbolichtenvoorde.nl

