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Albert Heijn 

Kruip 
Varkensmarkt 12 Lichtenvoorde 
Tel. 0544 37 16 50 www.ah.nl 

 
 
 
 

De meeste en beste aanbiedingen 

Dat is het van Albert Heijn 

Zowel privé als zakelijk 

- Personenvervoer en groepsvervoer 
(8 pers.) 

- Vervoer luchthavens Nederland 
en Duitsland 

- Vervoer ziekenhuis, ook radiotherapie 

0544-374402 
info@taxioostgelre.nl 
www.taxioostgelre.nl 

 

 

Een goed oogonderzoek 
kost u niets, alleen wat tijd. 

• deskundige oogmeting • zorgvuldige oogdrukmeting 

http://www.ah.nl/
mailto:info@taxioostgelre.nl
http://www.taxioostgelre.nl/
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De Treffer is een uitgave van 
 

Krachtige 

Belangen 

Organisatie 

 
Raadhuisstraat 18a, 
7131 CM Lichtenvoorde 
E-mail: info@kbolichtenvoorde.nl 
Website: www.kbolichtenvoorde.nl 
Bankrekening: NL27 RABO 0386 106 517 
t.n.v. KBO Lichtenvoorde 
KvK: 40102366 

 
Telefoon secretariaat: 0544-397073 
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. 
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

 
Redactie: 
Joke Wolterink, Ans Vonhof, Annette de Jong-Hassing, 
Ton Jolij, Ans Frenken, Hans Winters, 
Stien Pothof-Oolthuis 

 
Contributie per lid per kalenderjaar: € 25,00 
Aanmelden kan via website, via mail of op de 
inloopmorgens op de Treffer aan de Raadhuisstraat. 
De Treffer verschijnt 10 x per jaar 

 
Reacties en/of bijdrages aan de Treffer 
Kunt u inleveren via mail of schriftelijk op ons 
postadres. 

 
Wilt u ons steunen met een advertentie In de Treffer? 
Wij nemen na uw melding aan 
info@kbolichtenvoorde.nl omgaand contact met u op. 

 
Fotograaf voorpagina: Ans Frenken 
Foto voorpagina: Jos Engelbarts en Laurens Holweg 
Druk: Drukkerij Westerlaan 

 
Kopij: Uiterlijk op 5 maart 2020 inleveren 
van de ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer nr. 3, april 2020. 
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a. 

Van de voorzitter 
 

 

Beste lezer 
 

Wat enorm leuk om zoveel complimenten te mogen 
ontvangen n.a.v. ons nieuwe huisblad ‚De Treffer‘. Je zou 
er haast een borrel op drinken. Maar het was 30 januari, 
voor sommige mensen nog net ‘dry januari’. 

 
Hoe het blad dan wel feestelijk ten doop gehouden 
is, leest u verderop. Inmiddels zitten wij al weer in 
maart. De lentemaand. Eveneens de maand waarin we 
volop in de Veertig dagentijd zitten. Voor velen van ons 
een periode om “Ik pas”’ betreffende het gebruik van 
alcohol of andere versnaperingen te zeggen. Een korte 
periode van beperkt afzien, vasten, in aanloop naar 
het belangrijkste feest binnen de Rooms-Katholieke en 
Christelijke kerken: Pasen op 12 april. “Ik Pas”. Vanuit 
meerdere geledingen zijn wij er op geattendeerd om u er 
op te attenderen. En terecht. 

 
Op 25 maart houden wij weer onze jaarlijkse algemene 
leden vergadering. Voor een vereniging de meest 
belangrijke bijeenkomst van het jaar. Leden kunnen daar 
informatie krijgen, kritische vragen stellen en invloed 
uitoefenen op de samenstelling van het bestuur en 
wellicht hierdoor op het beleid. We zijn voornemens 
twee leden toe te voegen aan het bestuur. Een extra 
reden om 25 maart naar ‘De Treffer’ te komen zijn de 2 
bijzondere voordrachten die u aangeboden worden in het 
kader van 75 jaar bevrijding. ‘Herdenken opdat wij niet 
vergeten’, het kan niet vaak genoeg herhaald worden. 
Het programma dat op 4 en 5 mei in onze gemeente 
aangeboden wordt is indrukwekkend en aantrekkelijk 
voor jong en oud. Het bestuur hoopt u op 25 maart te 
begroeten! 

 
Stien Pothof – Oolthuis, vz. 

mailto:info@kbolichtenvoorde.nl
http://www.kbolichtenvoorde.nl/
mailto:info@kbolichtenvoorde.nl
mailto:redactiepr@kbolichtenvoorde.nl
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Inhoudsopgave 

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl 

 
 

 
* Bloemschikken:, 11 mrt., 01 april. 

* Bingo : 18 maart en 14 okt. 
* Algemene Leden Vergadering ALV: 25 maart, 14.00 uur 
PASSION Achterhoek 2020: 6 en 7 april 

* Dagtrip Rijksmuseum Amsterdam: 14 april 
* Kruisjassen: 06 mei en 21 okt. 

* Wandelvoetbal, Elke woensdag 09.30 uur 
* Wandelen: Elke donderdagochtend v.d. even weken. 09.30 uur. 
* Fietsen 25 km.: di. 7 april start: 14.00 uur. Na 1 mei start : 09.30 
uur. 

* Regiokaarten te Lievelde: vrijdag 13 mrt en 09 okt. 
 

KBO ZOMERSTOP: ma. 27 juli t/m vr. 14 aug. 

Agenda 

 
 
 
 

CONTRIBUTIE wordt in maart automatisch geïnd. 
LEDENPASJES laat nog op zich wachten door ijzigng van het 
systeem. Heeft u uw lidnummer nodig, laat dat even weten op 
het secretariaat. 
Bestuursvergadering / In gesprek met het bestuur. 
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 
wippen voor een vraag, een babbeltje of anderszins. 

Van de bestuurstafel 

http://www.kbolichtenvoorde.nl/
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Uw Bestuur nodigt u daarom uit voor 
 

woensdag 25 maart 2020 om 14.00 uur in ‘De Treffer’ 
 

AGENDA 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
2. Herdenking overleden leden 
3. Mededelingen 
4. Notulen vorige ledenverg. d.d. 13-03-2019* en 03-12-2019* 
5. Jaarverslag 2019* 
6. Jaarrekening 2019/ begroting 2020* 

a. Verslag accountantscontrole. 
b. Verslag Kascontrolecommissie 2019. 

(Rob de Klerk en Ed Jacobs,) 
c. Benoeming nieuw lid voor commissie kascontrole. 

7. Verlenen van decharge aan penningmeester en bestuur 
8. Bestuursverkiezing: 

- Statutair aftredend en herkiesbaar: Dhr. H. Halink. 
- Kandidaten voor een bestuurszetel: Mevr. L. Borgers en dhr. F. Bokkers. 

9. Rondvraag 
10. Sluiting 

 
 

75 Jaar bevrijding: 
 

Het bestuur nodigt u uit om na de sluiting van de vergadering onder het genot van een drankje te luisteren naar: 
• Een korte voordracht met beeld en geluid van het comité 4 en 5 mei viering Lichtenvoorde. 

Zij lichten een tip van de sluier op omtrent hun indrukwekkend programma in 2020.. 
• Mevr. Maria Monasso-Roes uit Groenlo. Zij geeft een korte maar zeer interessante lezing over de komst en 

ondergang van de Joodse gemeenschap.in Groenlo. 
 

Het bestuur is voornemens het aantal bestuurders uit te breiden met 2 personen. Kandidaten voor de bestuursverkiezing 
kunnen vergezeld van goedkeuring van de kandidaat en handtekening van tenminste 10 leden tot 3 dagen voor de 
Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen bij het bestuur. 

 
*Ligt ter inzage; De ter inzage liggende stukken kunt u bekijken op woensdag 11 en 18 maart a.s. tussen 9.30 en 11.00 
u. in ruimte 4 van ‘De Treffer’ en voorafgaand aan de vergadering. 

 
Uw Bestuur. 

UITNODIGING VOOR DE 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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En toen was het zover 
 

30 januari 2020 werd de eerste Treffer uitgereikt door voorzitter Stien Pothof. Om er een feestelijk tintje aan te 
geven werden alle bezorgers uitgenodigd, om onder het genot van een kop koffie en een taartje, getuige te zijn 
van het overhandigen van het eerste exemplaar aan Truus Engelbarts en Ans Vonhof (Diny Geerdink was af- 
wezig), de dames die in de vorige KBO Mededelingen veel schrijfwerk hebben verricht o.a. Op verhaal komen 
en voor onze zieken en jarigen. 

 
Nadat begin 2019 het idee geopperd werd om het KBO-blad te moderniseren en aan te passen aan deze tijd is 
er veel werk verricht. Hans Winters kwam met het gedurfde voorstel om het in full-colour op A4 formaat uit te 
voeren, maar daarvoor moest er eerst 
heel wat onderzoek worden gedaan. 

 
Toen eenmaal besloten werd met 
uitgeverij Westerlaan in zee te gaan, 
kwam de trein op gang. Er is heel veel 
werk verzet door veel verschillende 
mensen. Allereerst moest men de 
boer op om adverteerders te vinden. 
Een actieplan werd opgezet met als 
streefdatum om eind oktober de 
proefdruk klaar te hebben. 

 
De computerprogramma’s moesten aangepast worden omdat de inhoud anders vorm werd gegeven. Onder 
leiding van Ton Jolij, begeleidt door uitgeverij Westerlaan, hebben Annette de Jong en Joke Wolterink menig 
uurtje doorgebracht om het nieuwe programma onder de knie te krijgen. Met name in de laatste maand, toen 
alle copy binnen was en alles op de goede plaats moest komen, zijn er heel wat dagen in gaan zitten. Het is 

gelukt om voldoende adverteerders te vin- 
den, mede door de inzet van Hans Winters. 
En onder het motto: al doen we er iets langer 
over dan gepland, het komt voor mekaar! 

 
En het kwam voor mekaar. Toen 30 januari  
‘s morgens 8.00 uur de deuren open gingen, 
de pakketten binnen gebracht werden om te 
worden gedistribueerd, stond er een trotse en 
heel tevreden voorzitter samen met de gast- 
vrouwen om alle bezorgers en medewerkers 
van de pr-groep welkom te heten. 

 
Ans Frenken 

Uitreiking van ons mededelingen 
blad “De Treffer” nr. 1 
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Met het uitbrengen van De Treffer jaargang 1,nr 1 werden op 30 januari 2020 ook de bezorgers even in het zonnetje 
gezet. Er is veel waardering voor de heren en dames vrijwilligers die er elke keer weer voor zorgen dat het blad van de 
KBO en het KBO PCOB magazine bij alle leden in de brievenbus komt. Het bijhouden van een actuele ledenlijst en het 
distribueren vraagt veel aandacht en precisie. Het maandelijks rondbrengen, door weer en wind, kost de nodige uren. 
Gelukkig kan de KBO rekenen op een grote groep vrijwillige bezorgers. Het was dan ook een fijn moment, dat bijna alle 
bezorgers aanwezig waren bij het overhandigen van het eerste exemplaar. Door de voorzitter werd speciaal dank gezegd 
om elkaar op dit moment en op deze wijze te mogen treffen om zo uitdrukking te geven aan de waardering voor het 
werk dat de bezorgers doen. Nadat iedereen binnen was en de gastvrouwen iedereen van koffie en wat lekkers hadden 
voorzien, begon het officiële gedeelte. 

 
Na nog even gezellig te 
hebben nagepraat, pakte 
ieder zijn eigen stapeltje 
magazines en kon het 
rondbrengen beginnen. 

 
 

Ans Frenken 

Onze bezorgers 
Door weer en wind.. 
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VERSLAG Kruisjasmiddag van 
woensdag 22 januari 2020 

 
Iedereen werd van harte welkom geheten en tevens alles wat wenselijk is 
voor 2020 . 

 
Net als altijd ook nu weer een volle zaal en wel met 64 deelnemers ofwel 
32 koppels. 

 

Omdat het deze keer moeilijk was (door ziekte en verhinderingen) aan het totale aantal deelnemers te komen, werd de 
vraag gesteld om onder de kennissen navraag te doen (en lid is van de KBO) wie er eventueel als reserve op de lijst wil 
staan voor de kruisjasmiddagen. 
Mochten er belangstellenden zijn, dan graag contact opnemen met Antoon Rooks tel. 373768 

De uitslag van de 3 rondes kaarten was als volgt: 

3e prijs (2 vleespakketten) waren voor dhr. H. Bokkers en dhr. Fr. Hummelink met 4070 punten. 
2e prijs (ook 2 vleespakketten) waren voor dhr. R. Weijers en dhr. L. Weijers met 4230 punten. 
1e prijs (2 cadeaubonnen ) waren voor dhr. L. Holweg en dhr. J. Engelbarts met 4330 punten. 

 
Al met al een gezellige en sportieve middag. 

 
De volgende kaartmiddag is vastgesteld op woensdag 6 mei a.s. wederom om 14.00 uur. 

Annie Eskes en Antoon Rooks 

 
 
 
 

 

Kruisjassen en bridgen op vrijdag 13 maart (en 09 oktober) 

Aanmelden via KBO-kantoor Lichtenvoorde op of voor maandag 9 maart 15.00 uur . 

Bridge: Aanvang 09.45 uur. 
Kruisjassen en solokaarten Aanvang: 14.30 uur. 
In beide gevallen 15 minuten voor aanvang aanwezig zijn. 
Kosten € 5,00 per persoon, ter plekke te betalen. 

 
Opgavestrookje kaarten te Lievelde op 13 maart. Zie hiervoor achterin dit magazineI 

Kruisjassen 

Regiokaarten te Lievelde: Vrijdag 13 maart 
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ZENTANGLE 
 

Zentangle (spreek uit: zentengel) is een soort meditatief tekenen,waarbij 
het gaat om simpele, herhalende lijnen, die je in een soort milde trance 
brengen -denk aan de patroontjes die je gedachteloos tekent als je 
aan het bellen bent, of tijdens een vergadering. Of vroeger, tijdens de 
geschiedenisles. 
Een zentangle-tekening wordt opgebouwd uit eenvoudige lijnen die 
patronen vormen die telkens herhaald worden. Je kunt vrijwel alle vormen 
vullen met die patronen; rechthoeken, cirkels (dan kun je een mandala creeëren) of figuratieve vormen als dieren, 
bloemen, handen, etc. Laat je fantasie werken! 

 
Je hebt er geen tekenvaardigheid voor nodig! Je tekent de lijnen en herhalingen heel bewust en nauwkeurig, waardoor 
je je volle aandacht bij de tekening houdt en zo geen kans hebt om met je gedachten af te dwalen. Je komt in een ritme, 
een flow. Dat is dus de meditatieve kant ervan, het is heerlijk rustgevend. Maar ook verslavend; we werken vanuit kleine 
patroontjes, dus eenmaal bezig, wil je na een paar uur wel stoppen maar toch ook nog even één nieuw patroontje 
uitproberen, de laatste, écht! Maar dan raak je geïnspireerd door die vorm, en bedenk je een variatie. Of iets heel 
nieuws.... 

 
Er komt weer een cursus zentangle dit voorjaar. 
Vanwege het grote enthousiasme van de vorige cursisten organiseren we nogmaals een workshop zentangle. Het is leuk 
en iedereen kan het!!! 

 
Wie: Voor beginners en gevorderden 
Waar: ‘De Treffer’, ruimte 2 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Wanneer: 23-3, 30-3, 06-4, 20-4,11-5, 18-5 (25-5) 
Kosten: € 30,00 
Docent: Annemarie Spieker 
Contactpersoon: Annemarie Spieker 0315 242879 

 
Aanmelden via strookje achter in dit magazine.: 

 
 

 
 

BINGO 18 MAART !! 
 

Laat de ballen maar vallen… en aankruisen of dichtschuiven maar! 
Ja .. ze vallen weer, de bingoballen. En wie vlot ter hand is en goed luistert heeft 
in een mum van tijd een rijtje een kruis of een heel plankje dicht geschoven. 
Mooie prijzen zijn al aangeschaft, de machine ingeolied en de 3 dames in 
topvorm dus… op naar de bingo van het jaar. 
Aanvang 14.00 uur, natuurlijk  in ‘De Treffer’! 

Diversen 
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Dagtocht naar Amsterdam, Rijksmuseum op 14 april a.s. 
 
 

Op veler verzoek hebben wij voor u een dagtocht naar het Rijksmuseum in Amsterdam georganiseerd. 
Die reis naar Amsterdam gaat op 14 april a.s. 

 
Wij vertrekken om 08.00 uur vanaf de parkeerplaats bij De Treffer. 
We zetten onze tocht voort naar Maarsbergen waar we gaan genieten van een lekker kopje koffie en een LaPlace 
gebakje. 
Om ongeveer 10.15 uur vertrekken we weer naar Amsterdam waar we ongeveer 11.30 uur aankomen bij Cafe Lusthof 
waar we verwend worden met een lunch. 
Na de lunch wandelen we naar het Rijksmuseum waar we om 12.45 uur ontvangen worden bij de informatiebalie en 
uitleg krijgen van een Rijksmuseum-medewerker. 
We krijgen een plattegrond en informatie over de belangrijkste kunstwerken. 
U bezoekt het museum op eigen gelegenheid, zonder gids. 
U kunt ook nog genieten in Café in het Atrium van een warme drank naar keuze en een voor het Rembrandt jaar 
handgemaakte macaron. 

 
U ziet dat het een echt compleet dagje-uit kan gaan worden. 
Ook heeft u nog de keuze om ’s avonds bij hrc ’t Zwaantje te gaan genieten van een heerlijk 3-gangen diner. 

 
De kosten van deze dag zijn: afhankelijk van het aantal 
deelnemers 
61-66 personen € 55,00 
51-60 personen € 55,50 
45-50 personen € 56,00 
40-44 personen € 58,00 
35-39 personen € 60,75 
30-34 personen € 64,25 

 
Mensen met een museum-jaarkaart betalen € 18,50 
minder. 
Deelnemers aan het diner bij ’t Zwaantje betalen € 17,50 
extra. 
U kunt op uw aanmeldingsformulier aangeven wat voor u 
van toepassing is, de penningmeester zal het voor u vereiste bedrag inhouden. 

 
We moeten 4 weken voor de datum het definitieve aantal personen doorgeven, na deze datum kunnen we niet meer 
kosteloos annuleren, daarom willen wij 12 maart als laatste aanmelddatum stellen. 
Wellicht is het verstandig dat u voor u persoonlijk iemand heeft die in geval van nood uw boeking wil overnemen, zodat 
u niet voor nodeloze kosten komt te staan. 

 

Het schrijfformulier vindt u achter in dit magazine 
Opgeven s.v.p. voor 10 maart 2020 en inleveren bij het secretariaat. 

 

 
Thea Elferink  tel. 06 5708 2818 

Christa Hubers tel. 06 2024 6738 
Evy Veuger tel. 06 4042 6720 

Reizen 
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De reiscommissie is er ook dit jaar weer in geslaagd 
om een leuke reis te organiseren. Eerst hebben we in 
Nederland rondgekeken en informatie op gevraagd. Om 
een goed hotel in een mooie omgeving te organiseren 
werd voor ons wel heel erg duur. Daarom hebben we een 
kijkje net over de grens gemaakt.We kwamen uit in het 
plaatsje Papenburg. 

 
Afgelopen zomer zijn we daar naar de werf geweest als 
dagtocht. Dit plaatsje beviel ons wel. We hebben hier 
een heel mooi vakantiehotel gevonden die aan al onze 
wensen voldoet. 
We logeren in het parkhotel Papenburg***, Am Stadtpark 
25, 26871 Papenburg. 

 
Het hotel ligt in het centrum en aan de rand van het 
stadspark. We verblijven in het hotel op basis van 
halfpension, d.w.z. ontbijt en diner. Alle kamers zijn 
met een lift bereikbaar. Zijn in bezit van tv, kluisje en 
gratis Wifi. De gasten hebben gratis toegang tot de 
fitnessruimte die zich direct naast het hotel bevindt. 
Restaurant “Shilling Am Stadtpark“ die zorgt voor een 
goede start van de dag met een rijkelijk ontbijtbuffet 
en ‘s avonds een prima driegangendiner. Overdag is het 
restaurant gesloten maar in overleg kunnen we er gebruik 
van maken. Na het diner is er gelegenheid om na te zitten. 
( kaarten)enz. 

 
Wat mag u verwachten van deze reis? 
We vertrekken op maandag 18 mei 2020 om 9.00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de Treffer en rijden naar het 
plaatsje Bad Bentheim (72km) voor koffie met gebak bij 
Tietmeier aan de Schlosstrasze gereserveerd. Dan verder 
met de bus naar schloss Clemenswerth bij Sögel (87km). 
De ster van Emsland. Hier kunnen we een rondwandeling 
maken in de unieke barokke kasteeltuin. 15.15 uur. 
vertrek naar Papenburg (37 km). 16.00 uur inchecken bij 
ons hotel. 
En ‘s avonds genieten we van ons eerste diner in dit hotel. 

 
Dinsdag een vrije morgen om het centrum te bekijken. 
Om 12.00 uur een lunch in de stad te gebruiken want 
het restaurant in het hotel is overdag dicht. Alleen op 
aanvraag gaan ze open ‘s middags gaan we naar een 

 
openluchtmuseum Von Velen-Anlagen in Papenburg (6 
km) waar ervaren museumgidsen informatie geven over 
het alledaagse leven van de pioniers in het gevaarlijke 
veengebied en over de ontwikkeling van de Stad tot de 
zuidelijkste zeehavenstad van Duitsland. 

 
Woensdag gaan we een Rhododendronpark Hobbie in 
Westerstede bekijken. Natuurlijk bij aankomst koffie met 
gebak. Een ieder gaat daarna op eigen gelegenheid en 
tempo het park verkennen. Tussen half april en half juni is 
dit grootste Rhododendronpark van Europa op z’n mooist. 

 
Donderdag (hemelvaartsdag) deze dag gaan we genieten 
van de omgeving. We rijden langs de Meyerwerf, waar 
misschien een afgebouwd cruiseschip in het water ligt, 
klaar om via de Ems het ruime sop te kiezen. We nemen 
deze dag een lunchpakket van het hotel mee en hopen 
onderweg rond 13.00 uur een plekje te vinden waar we 
kunnen picknicken. Langs de EMS gaan we verder naar 
Ditzum waar zich het belangrijkste bouwwerk bevindt van 
de vorige eeuw in Ostfriesland: de Emskering. Hier krijgen 
we een rondleiding met een gids en wordt een film 
vertoond. Duurt 1,5 uur 

 
Vrijdag: uitchecken bij het hotel Om 10 uur vertrek 
richting Lichtenvoorde, wij zijn nog bezig om deze dag een 
invulling te geven. We hopen vrijdag om ongeveer 17 uur 
aan te komen bij hrc ’t Zwaantje om te gaan genieten van 
ons afscheidsdiner. Onderstaande reissom is inclusief alle 
genoemde uitstapjes en activiteiten. 
De prijs voor deze mooie en interessante reis is 
afhankelijk van het aantal deelnemers: 
Bij deelname van 40 personen € 575.00. Bij deelname 
van 35 personen € 600.00 
Mensen met een eenpersoonskamer betalen € 40 extra. 
Zorg zelf voor een reis en annuleringsverzekering. 

 
GRAAG OPGEVEN VOOR 31 MAART. 
Aanmeldingsformulier vindt u achter in dit magazine. 
S.v.p. inleveren bij het secretariaat. 

 

 
Thea Elferink tel. 06 5708 2818, Christa Hubers tel. 06 

2024 6738, Evy Veuger tel. 06 4042 6720 

5-daagse reis 2020 van maandag 
18 tot en met vrijdag 22 mei 
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Voor de 5e keer Passion Achterhoek! 
 

Op 6 en 7 april zal er voor de 5e keer Passion Achterhoek 
worden opgevoerd in de Hamalandhal. Op 6 april zal de 
voorstelling voorafgegaan worden met de kruistocht vanaf 
de Bonifatiuskerk om 19.30 uur, waarna de voorstelling 
begint op 20.00 uur. Voor de voorstelling zijn zaalkaarten 
(€ 15,00) en tribunekaarten (€ 12,50) beschikbaar. 

 
Op 7 april zijn er tribunekaarten beschikbaar (€ 12,50). De 
zaalkaarten zijn op uitnodiging voor mensen van de di- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
verse zorginstellingen. De aanvang die avond is om 19.00 
uur. 

 
Passion Achterhoek is er in geslaagd voor beide avonden 
het Ettens Mannenkoor en Laura van Kaam te strikken 
alsmede een mistery guest. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.passionachterhoek.nl 
en bij foto Primeur op de Markt in Lichtenvoorde.In de 
Treffer zal ondergetekende 3 maart en 5 maart van 10.30 
tot 11.30 uur aanwezig zijn voor de kaartverkoop. 

 
Hans Winters 

 
 

Voor onze zieken en jarigen 
De griepperiode is weer aangebroken. Verschillende mensen liggen met griepver- 
schijnselen in bed. In de krant stond dat er een epidemie was. Het wordt tijd dat 
het weer wat beter wordt. Iedereen is die regen zat. Veel mensen zijn verkouden 
en voor mensen met reumatische aandoeningen is dit ook niet het fijnste weer. 
Maar ja, we wonen nu eenmaal in dit kikkerland. Er zijn echter ook mensen die 
ernstig ziek zijn. Sommigen komen er weer bovenop. Anderen zijn chronisch ziek. 
Er wordt dan vaak gezegd: “Je moet er maar mee leren leven”. Maar dat is ge- 
makkelijker gezegd dan gedaan. Inleveren is altijd moeilijk. Mijn moeder zei altijd: 
”In de geest blijf ik 18 maar mijn lichaam is echt 80”. 

 

Ik wil iedere zieke vanaf deze plaats veel sterkte toewensen en hopelijk is het weer de volgende keer beter. Want daar 
kikkert een mens ook van op.Ook wil ik in dit artikel de jarigen niet vergeten. Er zijn jarigen die een gezegende leeftijd 
bereiken. Sommige zijn nog heel actief en voor anderen is dat niet meer mogelijk. Ze worden vergeetachtig en zijn niet 
meer mobiel. Maar toch, hoe verschillend we ook zijn, we zijn allemaal één keer in het jaar jarig. Daarom wil ik alle jari- 
gen van deze maand van harte feliciteren en nog een aantal mooie jaren wensen. 

 
Ans Vonhof 

Passion Achterhoek 2020 

http://www.passionachterhoek.nl/
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Daar plofte het neer op de mat: het geheel vernieuwde 
mededelingenblad van onze KBO. Zag ik het goed?! Nu 
met de naam DE TREFFER?? Mijn hart sprong op van 
vreugde - om het maar even pathetisch te zeggen - en 
ik riep: Yes! Want op hetzelfde moment gingen mijn 
gedachten tien jaar terug. 

 
De bouw van het nieuwe multifunctionele centrum van 
Longa en KBO naderde zijn voltooiing. In een vergadering 
sprak ik mijn verbazing uit dat nog maar steeds niemand 
repte van een naam voor ons nieuwe centrum. Joke te 
Plate, de KBO-voorzitter in die dagen, reageerde prompt: 
“Wat let je? Doe maar een voorstel.” Besloten werd dat 
de beide besturen samen een ad hoc minicommissie 
zouden instellen die dan met een viertal voorstellen zou 
komen. Naast mij werden Ben Marijnusse, Bert Eskes en 
Ton Otte gevraagd. “Allemaal schoolmeesters”, werd hier 
en daar even gemopperd. 

 
We gingen terstond voortvarend aan het werk: ieder 
bracht een flink aantal namen in, elk voorstel met een 
al dan niet uitgebreide motivatie. We werden het snel 
eens. Na onze laatste schrap- en streepronde kwamen op 
ons eindlijstje van vier gelukkig ook te staan mijn beide 
favorieten van het prille begin: 

 
HET SAMENSPEL en DE TREFFER. 

 
Vanaf die dag brandden we van nieuwsgierigheid. Toen ik 
daags voor de plechtige opening (op 22 januari 2010) op 

de Raadhuisstraat fietste, was een drietal mannen bezig 
aan de gevel van het gloednieuwe gebouw. Ik zag op de 
muur de letters DE TRE zitten. Yes! riep ik hardop in mijn 
eentje.Wat niemand nog mocht weten, had ík gezien! 
Later die middag zag ik dat het geheel intussen door een 
doek aan het oog was onttrokken. 

 
Bij de onthulling, de volgende dag, door commissaris 
van de koning Clemens Cornielje (staande op een 
gammel bierkratje!) verwoordde voorzitter Te Plate 
onze motivatie. Het unieke initiatief om als twee grote 
plaatselijke verenigingen samen een gedurfd project als 
dit op te zetten was een schot in de roos; een treffer. Een 
initiatief is één, maar het plan onversaagd samen, dwars 
door alle te nemen hobbels en hindernissen heen, ook 
nog tot een schitterend resultaat brengen, mag écht een 
treffer genoemd worden. Dit centrum zal tot in lengte van 
jaren voor velen dé plaats zijn om elkaar te treffen. En ten 
slotte: in de voetbalwereld, ook bij Longa, draait het bij 
elke wedstrijd maar om één ding: een treffer maken. 

 
Toen ik zag dat ‘onze naam’ vanaf nu ook prijkt voor op 
het vernieuwde mededelingenblad van de KBO, riep ik 
andermaal: Yes! Daarbij sprong mijn hart op van vreugde. 
Maar dat zei ik immers al... 

 
Antoon Driessen, 

oud-redacteur KBO Mededelingen 

 

 

Opnieuw een Treffer 
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Keistad Notarissen 

 
Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde 

Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax: 0544 37 69 81 

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl 

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 
Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl 

drukker. 
Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. 

Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden. 

mailto:info@keistadnotarissen.nl
http://www.keistadnotarissen.nl/
mailto:info@drukkerij-westerlaan.nl
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Maaltijdvoorziening ‘Een Helpende Hand’ verzorgde jarenlang de 
maaltijdvoorziening in Oost Gelre. Per 1 januari 2020 is de maaltijdvoorziening 
overgedragen aan Hotel-Restaurant ’t Zwaantje in Lichtenvoorde en Apetito. 
Vrijwilligers brengen de maaltijden rond. Bestaande cliënten hebben hierover 
bericht ontvangen. 
U kunt in Oost Gelre, onder voorwaarden, dus nog altijd gebruik maken van de 
maaltijdvoorziening. Bel voor meer informatie met ’t Zwaantje: (0544) 37 12 36. 

 

Durf om hulp te vragen 
Om allerlei redenen kunt u zorg of ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat u vanwege een beperking of 
ouderdom uw huis niet zelf kunt schoonmaken of hulp nodig hebt bij het opstaan en douchen. Of u hebt dringend hulp 
nodig voor uw kind. Zit u in deze situatie? Durf dan om hulp te vragen. 

 
Niet makkelijk 
Om hulp vragen is niet makkelijk. U bent misschien bang dat u anderen lastigvalt met uw probleem. Maar u zult merken 
dat anderen juist graag willen helpen. 

 
U kunt niet alles zelf 
Om hulp vragen wil beslist niet zeggen dat u hulpeloos bent, maar getuigt er juist van dat u inziet dat u niet alles zelf 
kunt. Dat is helemaal niet erg. Niemand kan alles zelf. En draai het eens om: U zou het toch ook geen probleem vinden 
als iemand u om hulp kwam vragen? 

 
Durf om hulp te vragen 
Ga na voor uzelf waar u hulp bij nodig hebt. Maak een lijstje met heel concrete klussen die gedaan moeten worden. 
Bijvoorbeeld: ik heb vandaag iemand nodig die boodschappen voor mij doet. En vraag om die hulp. U zult zien dat er een 
grote last van uw schouders valt als u eenmaal deze 
stap hebt genomen. 
Organisaties: 
Is er niemand aan wie u om hulp kunt vragen? Of is uw 
hulpvraag te moeilijk voor de mensen uit uw naaste 
omgeving? Dan kunt u aankloppen bij een van deze 
organisaties: 
• Het Sociaal Team van de gemeente 
• Wehelpen.nl 
• Vraagelkaar.nl 
• Nlvoorelkaar.nl 

 
Stel je vraag aan het Sociaal Team. 
Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag. 
(0544) 39 36 16 
Elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur 

 
Op afspraak: maandag t/m donderdag, 9.00 – 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 – 16.00 uur 
Vrije inloop: Gemeentehuis Lichtenvoorde elke donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur, 
sociaalteam@oostgelre.nl 

Maaltijdvoorziening vanaf 1 januari 
door ’t Zwaantje en Apetito 

mailto:sociaalteam@oostgelre.nl
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Voor veel mensen is het aanvragen en gebruiken van 
een DigiD niet iets wat vlekkeloos verloopt. Toch krijgen 
we er steeds vaker mee te maken. 

 

Veel overheidsinstanties, gemeenten, verzekeringen en 
ziekenfondsen en ziekenhuizen maken hiervan gebruik. 
In deze cursus kun je oefenen en word je wegwijs 
gemaakt in het gebruik van deze sites. Vooral ook de site van onze gemeente Oost Gelre komt nadrukkelijk aan bod. Aan 
de hand van het cursusboek dat u na de cursus kunt behouden kunt u volop zelf op onderzoek. 

 
Deze cursus wordt door KBO Lichtenvoorde samen met de Bibliotheek Oost Achterhoek aangeboden. Het geheel bestaat 
uit 2 lessen van 2 uur en de deelname is gratis. 

 
We gaan ervan uit dat u beschikt over een DigiD en de bijbehorende inloggegevens. Is dat niet het geval (of weet u 
het niet zeker) wilt u dat duidelijk aangeven bij inschrijving? 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 ook rekening 
mee dat het een week duurt voordat u de gegevens in de bus hebt. 
We werken met kleine groepen (max. 6) personen. Mocht de opgave groter zijn dan is een 
derde cursus mogelijk. 

 
Cursusdata: 18 en 25 maart; 8 en 15 april 2020 
Tijdstip: 09.30 - 11.30 uur 
Locatie: KBO „De Treffer“ 

 
Wilt u zich aanmelden dan kunt U bellen 
met 06-41130412 of een mailtje naar: 
<educatie@kbolichtenvoorde.nl> 

 
Meer informatie en digitaal aanmelden 
kan ook via de website van Bibliotheek 
Oost Achterhoek (zie link hieronder) 
https://oostachterhoek.op-shop.nl/28/ 
digisterker/vanaf/19-02-2020 

 
We zien u graag op de cursus. 

Met vriendelijke groet, 

Ton Jolij en Sylvia Peper 
(KBO Lichtenvoorde en Bibliotheek Oost Achterhoek). 

Cursus DigiSterker 

mailto:educatie@kbolichtenvoorde.nl
mailto:educatie@kbolichtenvoorde.nl
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De Lichtenvoordse tafeltennis- en 
dynamictennisvereniging Litac start in februari met 
OldStars tafeltennis. Samen met onder meer het 
Ouderenfonds en de Nederlandse Tafeltennisbond wil 
Litac hiermee de ‘rijpere jeugd’ aan het bewegen houden 
en de sociale voordelen van het verenigingsleven laten 
ervaren. 

 
Meer dan een potje pingpongen 

 
Het spel tafeltennis zelf behoeft weinig aanpassing: het 
is een laagdrempelige sport, die zonder aanpassing tot 
op late leeftijd wordt beoefend. Oldstars tafeltennis 
behelst echter meer dan alleen ‘een potje pingpongen’. 
Er wordt gebruik gemaakt van het Athletic Skills Model 
van beweegstrateeg René Wormhoudt. Bij onder meer 
OldStars walking football wordt dit model al toegepast. 
Athletic Skills Model zorgt ervoor dat de trainingen 
uit meer bestaan dan alleen tafeltennis: Er zal een 
gezamenlijke warming-up zijn en aan de speler aangepaste 
spelvormen en activiteiten. Ook is er ruimte voor het 
sociale aspect met een kopje koffie en gezellig gesprek. In 
de visie van OldStars is tafeltennis niet het doel, maar een 
middel om actief en sociaal bezig te zijn. 

 
Ervaren en onervaren tafeltennissers 

 
Litac heeft zijn eigen complex met twee ruime speelzalen 
waar nagenoeg elk dagdeel gesport wordt. OldStars 

tafeltennis is voor alle niveaus geschikt: Voor beginnende 
tafeltennissers zullen de trainingen zo ingericht worden 
dat er passende uitdaging is, voor oud-leden kan OldStars 
tafeltennis de uitgelezen mogelijkheid zijn om weer bij 
Litac te gaan sporten. 
De trainingen staan onder leiding van Litac zijn 
‘eigen’ Lars Wildenborg. Hij is getraind in het OldStars 
principe en heeft jarenlang ervaring met het geven van 
tafeltennistrainingen aan oudere doelgroepen. Lars heeft 
een achtergrond in de zorg. 

 
Bettine Vriesekoop 

 
Niemand minder dan tweevoudig Europees kampioen 
Bettine Vriesekoop zet zich in om ouderen via haar 
geliefde sport in beweging te houden. Bettine Vriesekoop: 
“Tafeltennis is een van de meest geschikte sporten voor 
ouderen. Op een laagdrempelige manier train je je fijne 
motoriek, je balans en aanpassingsvermogen. In China 
spelen ouderen massaal tafeltennis in de parken om 
gezond te blijven en zorgkosten te beperken.” 
De oud-topspeelster en OldStars ambassadeur was dan 
ook bij Litac aanwezig om OldStars tafeltennis te lanceren. 

 

Lees verder op pagina 20. 
 
 

 

 
Iedereen op stap met Careaz electrocar. 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur met de chauffeur. 
Tel: 06- 2215 4721 

Oldstars van start in Lichtenvoorde 
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Hét vertrouwde adres 

 
sinds 1897 

 
 
 
 
 
 

 
 

                 

 
 

Rapenburgsestraat  32     7131  CZ Lichtenvoorde 
tel. 0544 371419 www.zeilerlichtenvoorde.nl 

http://www.zeilerlichtenvoorde.nl/
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Meer informatie 
 

OldStars tafeltennis vindt, sinds enkele weken, wekelijks 
bij Litac plaats op de woensdagmorgen van 9.00 tot 11.00 
uur. De groep spelers bestaat uit mannen en vrouwen in 
de leeftijdscategorie 60 tot 75 jaar. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Guus Hulshof op 06- 
40503621 of oldstars@litac.nl. 

 
Over Litac 

 
De Lichtenvoordse tafeltennis- en dynamictennis 
vereniging is opgericht in 1949. Van de oprichting tot 1993 

is er gezworven over verschillende sporthallen en scholen 
in Lichtenvoorde. In dat jaar is volledig op eigen kracht de 
huidige speellocatie ‘De Zandschoppe’ verwezenlijkt. In 
2012 is deze accommodatie verdubbeld om de toestroom 
van nieuwe leden aan te kunnen. 
Op dit moment telt de club rond de 250 actieve leden 
verdeeld over het alom bekende tafeltennis, de relatief 
nieuwe racketsport dynamictennis en twee G-sport 
groepen. Ondanks de verschillende beoefende sporten is 
Litac nog steeds één vereniging. Prestatie, sportief bezig 
zijn en samenhorigheid zijn de pijlers van Litac. 

 
Over het Ouderenfonds 

 
Door interventieprogramma’s ter voorkoming en 
bestrijding van eenzaamheid te ontwikkelen en deze 
landelijk uit te rollen zorgen het Ouderenfonds en haar 
partners ervoor dat ouderen niet alleen in beweging 
komen maar dus ook sociaal actief blijven. Met de 
uitbreiding van het OldStars aanbod wordt met onder 
andere partners Menzis en Van Boxtel weer een 
stap gezet in de landelijke ontwikkeling van de 100% 
ouderenvriendelijke sportomgeving. Hierbij staan gezond 
en fit blijven en socialisatie als bestrijdingsmiddelen tegen 
eenzaamheid onder ruim 1 miljoen ouderen in Nederland 
centraal. 

 
Voor meer informatie of een toelichting 

 
 

Guus Hulshof 06-40503621 guushulshof@live.nl 
Eric Schurink 06-13844895 schurink_eric@hotmail. 
com   

 
Internet: www.litac.nl 
www.oldstars.nl/tafeltennis/ 

 

Dansen bij `t Zwaantje 
 

Zin in weer eens een avond lekker dansen en swingen?Muziek van liveband en toporkest 
Jersey staat garant voor plezier en gezelligheid. Kom dus weer naar de Zieuwentseweg in 
Lichtenvoorde! 
Datum: 06 maart 2020 
Aanvang: 20.00 uur 
Entree: € 8,00 
Voor iedereen die van een avond dansen houdt! 

Vervolg 

mailto:oldstars@litac.nl
mailto:guushulshof@live.nl
http://www.litac.nl/
http://www.oldstars.nl/tafeltennis/
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Door Diny Geerdink -Mokkink 
Het is februari, maar het voelt als voorjaar. 
Buiten is het zacht en zonneklaar. 
Vogeltjes hoor je overal fluiten, 
en dat lokt een mens naar buiten. 

 
In Zwillbrock , net over de grens zijn de flamingo‘s al gezien 
ook veel vroeger dan voordien. 
Afgelopen zomer gaf het Duitse veen nog een droog aanzien, 
waar zelfs geen druppel water was te zien. 

 
Het lijkt wel of de hele aardbol van streek is. 
Branden , overstromingen ,aardverschuivingen en sneeuwlawines. 
Waar het normaal warm is , ligt nu sneeuw en is het koud. 
Ook maar voor even, want de warmte is daar zo terug en voelt het weer vertrouwd. 

 
De crocusjes staan her en der al in bloei, daar word je vrolijk van 
De wilgenkatjes bloeien en daar krijgen sommige mensen weer hooikoorts van. 
Dus wat voor de ene mens een lust is voor het oog , ondervinden anderen last. 
Jammer, maar je krijgt het ook niet voor iedereen gepast. 

 
Het is nog te vroeg om de winterkleding een andere plek te geven, 
je weet niet wat voor weer we nog gaan beleven. 
Dit is in ieder geval al mooi meegenomen. 
Om over lentekriebels te dromen. 

 
Het water in de rivieren staat nu hoog door smeltende sneeuw in 
Zwitserland. 
In Limburg hebben ze al maatregelen genomen aan de waterkant. 
Ook veerpontjes varen al niet meer. 
In Nijmegen staat de Waalkade onder water bij 14 meter boven A.P. 
voor de zoveelste keer. 

 
Ondertussen begint het nu in Lichtenvoorde te regenen en te stormen, 
Hard zelfs voor Nederlandse normen. 
Alle buiten-activiteiten worden gestaakt 
en alle losse onderdelen buiten moeten worden vastgemaakt. 

 
Wat kan het weer toch snel een andere koers nemen, onvoorstelbaar. 
Nu alles lenteklaar maken? Verre van daar. 
Als je de paraplu ongeschonden wilt houden, gebruik hem niet. 
Bij zo‘n harde storm verandert hij in een vergiet. 

 
Nu genoeg geschreven over februari deze keer. 
Afwachten wat het verdere verloop is van het weer. 
Het kan alle kanten op nietwaar? 
Dat is zonneklaar. 

Op verhaal komen 
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‘TREFFER-BIOSCOOP’ 2019-2020. 
Aanvang : 14.00 uur 
Entree: Gratis. 

 
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 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 momenten negatief beïnvloed. 

27 maart: Red Joan 
 

Deze titel is in plaats 
van Tea with the 
dames. 

 
De bejaarde Joan 
leidt een rustig leven 
als ze plots wordt 
gearresteerd. Wat 
heeft ‘granny spy’ op 
haar geweten? Een 
bijzonder waargebeurd 
misdaaddrama met 

niemand minder dan Oscarwinnares Judi Dench in de 
hoofdrol. 
De Britse Joan Stanley (Dench) is gepensioneerd en 
leeft een rustig bestaan wanneer ze plotseling wordt 
opgepakt door MI5. Ze blijkt jarenlang een van de meest 
invloedrijke spionnen voor de KGB te zijn geweest. In 
flashbacks zien we hoe Joan (Sophie Cookson, ‘The 
Kingsman’) voor onmogelijke keuzes komt te staan. Hoe 
ver zou je gaan om een oorlog te voorkomen? 
In de jaren dertig blinkt Joan als ambitieuze twintiger 
natuurkundestudent uit aan Cambridge University. 
Door een toevallige ontmoeting raakt ze bevriend 
met de excentrieke Sonya en haar neef Leo. Beiden 
zijn van oorsprong Russisch en nauw betrokken bij de 
Communistische Partij. Al snel valt Joan als een blok voor 
de charmante Leo, maar wanneer ze een baan krijgt als 
assistent bij een geheim staatsproject, verkeert ze in 
tweestrijd tussen haar idealen en de liefde. 
‚Red Joan‘ is gebaseerd op de gelijknamige bestseller 
van Jennie Rooney. Rooney liet zich voor haar thriller 
inspireren door het waargebeurde verhaal van Melita 
Norwood, beter bekend als de ‘granny spy’, die in de Jaren 
’90 werd ontmaskerd als spion voor de Russische KGB. 
Aan niemand minder dan Judi Dench om de hoofdrol te 
vertolken en dat doet ze met verve 

Treffer-bioscoop 

Bestuursvergadering / In gesprek met 
het bestuur. 

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 wippen 
voor een vraag, een babbeltje of anderszins. 
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KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO-Lichtenvoorde 
 

Juristentelefoon: JUUST advocaten 
Tel. 0544-397200, 
info@juustadvocaten.nl 

 
BERDEN MODE Varsseveld: 
U ontvangt 10 % korting op de artikelen op vertoon van 
uw op naamgestelde KBO pas. 

 
Fysiotherapie Lichtenvoorde 
aan 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. 
Maximaal 5 personen in de groep. Een therapeut om u 
te begeleiden. Het betreft hier cardio, grondoefeningen, 
fietsen en meer. 

Neem contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten 
van Fysi-otherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per 
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. 0544-375555) 

 
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de 
Varsse-veldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en 
uw KBO pasje mee.) 

 
 
 

 

TWAALF DRIESTERREN HOTELKAMERS VOORZIEN VAN ALLE COMFORT 
UITSTEKEND À LA CARTE RESTAURANT MET BAR, OPEN HAARD EN TERRAS 
NEGEN MODERNE ZALEN VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN EN DINERS 

’T ZWAANTJE PARTYCATERING SCALA AAN MOGELIJKHEDEN 
Van harte welkom bij ‘t Zwaantje voor een kopje koffie, 
een smaakvolle lunch, een gezellig diner of gewoon een drankje. 

‘t Zwaantje - Zieuwentseweg 1 - 7131 LA Lichtenvoorde - Tel. 0544 371236 - info@zwaantje.com - zwaantje.com 

Korting 

mailto:info@juustadvocaten.nl
mailto:richard@fysiolichtenvoorde.nl
mailto:info@zwaantje.com
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Locatie en datum workshop 
 

De workshop is op 23 april van 9.00tot 12.15 uur in Den 
Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. 

 
Het programma van de Workshop zingeving: 

 
 

Onderwerp 
Training voor vrijwilligers inloopvoorzieningen: 
onderwerp zingeving 

 
Beste meneer/mevrouw, 
Binnen uw organisatie zijn veel vrijwilligers actief. Deze 
vrijwilligers organiseren en begeleiden 
inloopvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor 
ouderen. Tijdens deze gezellige activiteiten kunnen soms 
ook serieuze onderwerpen aan de orde komen. Voor veel 
ouderen zijn onderwerpen op het gebied van zingeving 
actueel. Hoe ga ik om met verminderde mobiliteit of het 
wegvallen van vrienden en partner zijn daar voorbeelden 
van. Het gesprek hierover aangaan is soms moeilijk. 
Daarom willen wij vrijwilligers een workshop aanbieden. 

 
Inhoud Workshop zingeving 

 
Tijdens de workshop bespreken de deelnemers onder 
begeleiding wat zij onder zingeving en levensvragen 
verstaan.  Daarnaast leren deelnemers alert te zijn op 
de zingevingsaspecten in hun werk als vrijwilliger en hoe 
daar mee om te gaan. 
Je voelt dat iemand ergens mee zit, maar hoe ga je daar 
het gesprek over aan? Hoe ga je om met zorgvragers die 
een andere levensbeschouwing hebben dan jij zelf? Hoe 
blijf je jezelf, terwijl de ander zich gezien voelt in haar of 
zijn levensovertuiging? Hoe kan je iemand nabij zijn in het 
lijden dat hem of haar overkomt? Durf je door te vragen? 
En hoe doeje dat dan. 

 
Na de workshop hebben de deelnemers handvatten om 
makkelijker het gesprek over zingevingsvragen aan te 
gaan. 

9. 00 - 9:30 Inloop 
9.30 Welkom en start van de workshop 
9.35 -10.45 Wat is toch zingeving en wat zijn 

levensvragen? 
10.45 - 11.00 Pauze 
11. 00 - 12.15 Een casus 
Vragenmatrix: een instrument voor het doorvragen 
Oefenen in kleinere groepjes met de Vragenmatrix 
Uitwisseling van ervaringen in de groepjes 
12.15 Afsluiting 

 
De workshop wordt in opdracht van de gemeente Oost 
Gelre georganiseerd door Willem, hart voor levensvragen, 
https://willemlevensvragen. nl/ en uitgevoerd door Henk 
van den Berg, geestelijk verzorger . 

 
Opgeven voor de workshop 

 
Opgeven voor de workshop kan door uw naam, 
organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet en uw 
e mailadres door te geven aan Carry de Vries: c. devries@ 
oostgelre . nl. . Aanmelden kan tot maandag 6 april. 
Het is belangrijk dat er tijdens de workshop voldoende 
ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen. Daarom 
kunnen maximaal 20 mensen deelnemen. Indien er meer 
aanmeldingen zijn dan kijken wij of een tweede workshop 
mogelijk is. 

 
Vrijwilligers zijn belangrijk in onze Oost Gelrese 
samenleving. Wij vinden het daarom belangrijk om 
deskundigheidsbevordering aan vrijwilligers beschikbaar 
te stellen. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Oost Gelre, 

 
Carry de Vries 
Afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg 

Uw gemeente informeert .... 
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Schitterend wonen 

Betting Wonen BV 
Prins Mauritsstraat 13-15 
7126 AC Bredevoort 
Telefoon: (0543) 45 15 67 
info@bettingbredevoort.nl 

Openingstijden: 
maandag: 
dinsdag-donderdag: 
vrijdag: 
zaterdag: 

13.30 - 17.30 uur 
9.30 - 17.30 uur 
9.30 - 21.00 uur 
9.30 - 17.00 uur 

www.bettingbredevoort.nl 

 
 
 
 
 
 
 

intercom-ict.nl 

Bakkerij 
Oude Wesselink 

Varsseveldseweg 30 lichtenvoorde 0544-371239 
Dorpsstraat 3, Ruurlo, 0573-451386 

brood 
bolletjes 
gebak 
cake 

chocolade 

maar ook lekker... 
onze vlaaien 

met boterkoekbodem! 
www.bakkerijoudewesselink.nl 

mailto:info@bettingbredevoort.nl
http://www.bettingbredevoort.nl/
http://www.bakkerijoudewesselink.nl/
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AANMELDINGSFORMULIER 5 daagse reis (inleveren op het secretariaat) 
 
VOORNAAM EN ACHTERNAAM       
ADRES   
POSTCODE E PLAATS       
TELEFOONNR THUIS                                                                                                                                 
AANTAL PERSONEN       
NEEMT U EEN ROLLATOR MEE: JA/NEE 
HEEFT U EEN DIEET     JA/NEE ZO JA WELKE     
EENPERSOONSKAMER JA/NEE 
TELEFOON THUISBLIJVERS     

✁ 
 

AANMELDINGSFORMULIER DAGREIS RIJKSMUSEUM (inleveren op het secretariaat) 
 
Naam:  
Adres:  
Aantal personen:   
Heeft u of een van uw medereizigers een museum-jaarkaart: ja/nee 
Wilt u (evt. ook medereizigers) deelnemen aan het diner       ja/nee Heeft u een dieet, zo ja welke?     ✁ 
 
Inschrijving Kaarten Lievelde voor 13 maart (inleveren op het secretariaat) 

Naam:  
Naam partner:                                                                                                                                                                
Tel. nummer:    
Wij doen mee aan: 

[ ] Bridgen [ ] Kruisjassen / solokaarten. ✁ 
 

Aanmelding voorjaar workshop Zentangle (inleveren op het secretariaat) 
Naam:   
Adres:   
Postcode woonplaats:                                                                                                                                                
Tel: e-mail:     
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Verspreiding KBO ‘De Treffer’ en KBO-PCOB Magazine 
Schema van voorbereiding voor 2020 

(Onder voorbehoud) 

 
 

 
 

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. 06-83274062 

 
Reizen: 
Evy Veuger-van der Kamp tel. 371589 
Christa Hubers-Hummelink tel. 372463 
Thea Elferink-ten Have tel. 373878 

 
Vrijwillige Ouderenadviseurs: 
Thea Elferink-ten Have, coördinator tel 373878 

 
Vrijwillige Belasting/adviesservice: 
Henk van Beek, coördinator tel. 370255 

 
Ledenadministratie: 
Joke Wolterink tel. 397073 (via secr.) 
Annette de Jong-Hassing tel. 397073 (via secr.) 
ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl 

 
Redactie KBO De Treffer: 
Ans Vonhof-Baumann tel. 374520 (06-30910719) 
redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMMER Einddatum inleverdatum kopij Distributie 
nr. 1, februari 9 januari 30 januari 
nr. 2, maart 13 februari 5 maart 
nr. 3, april 5 maart 26 maart 
nr. 4, mei 9 april 30 april 
nr. 5, juni 7 mei 28 mei 
nr. 6/7, juli/aug 4 juni 25 juni 
nr. 8, september 6 augustus 27 augustus 
nr. 9, oktober 3 september 24 september 
nr. 10, november 8 oktober 29 oktober 
nr. 11/01, dec./jan. 5 november 26 november 

Bestuur en ondersteuning 

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van 
KBO De Treffer ontvangen, neem dan contact op 

met de heer Antoon Rooks, tel. 373768. 

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar 
wordt uitgereikt, voor informatie over 

deelname aan de verschillende 
onderdelen. 

mailto:ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl
mailto:redactiepr@kbolichtenvoorde.nl


 

 

• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt! • Waar men ook verzekerd is, GUV helpt! 

Ank Willemijn 
Etienne 

Ans Willy Marijke 
Tom Tim Gerard 

Xandra 
Henk-Jan Eljo 

Yarden, Monuta of Dela verzekerd? GUV helpt altijd! 
Wij verzorgen het pakket met diensten zonder dat u daarvoor bijbetaalt! 
Is het een verzekerde som, dan is GUV meer dan 1.500 euro goedkoper! 
Dat garanderen wij u! Bel rechtstreeks GUV en wij regelen alles voor u. 

Wilt u begeleid worden door onze 
betrokken professionals? 
Bel dan rechtstreeks GUV! 
Alleen zo kunnen wij onze persoonlijke 
dienstenverlening én laagste tarieven 
garanderen. 

 

GUVUitvaartzorg 
• Persoonlijk, betrokken en dichtbij 
• Één vertrouwd aanspreekpunt met 

de ondersteuning van een sterk team 
• Zonder winstoogmerk, de laagste tarieven! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUVUitvaartverzekering - kent u ons al? 
Belastingvoordeel met een koopsompolis van GUV! 
GUV heeft een interessante koopsomverzekering die ervoor zorgt dat u een fiscaal voordeel 
kunt behalen. De waarde van de polis onder de 7.118 euro (2019) wordt namelijk niet 
meegeteld in box3. Dit kan ook belangrijk zijn voor het geval u in een verzorgingshuis of 
verpleeginstelling opgenomen wordt. 

 
Ook heeft GUV een depositofonds waarin men kan sparen voor een uitvaart. 
Waarbij GUV ervoor zorgt dat u maandelijks spaart zonder dat u er aan hoeft te denken. 

 
GUV zorgt ervoor dat u zeker weet dat uw nabestaanden het geld hebben 
om uw uitvaart volledig volgens uw wensen te laten verzorgen! 

T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl 

http://www.guv.nl/
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