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- Personenvervoer en groepsvervoer 
 (8 pers.)
- Vervoer luchthavens Nederland 
 en Duitsland
- Vervoer ziekenhuis, ook radiotherapie

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

Zowel privé als zakelijk

Albert Heijn

De meeste en beste aanbiedingen

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

Dat is het van Albert Heijn

Alle AH Varkens-
karbonades
Bijv. ribkarbonades
2 stuks
Per 250 gram
Actieprijs per kilo 5.241.31/1.75

25%
korting

De actieprijzen variëren van 1.07-2.70

AH Kipfiletblokjes of 
scharrelkipfiletblokjes
Alle varianten 
Bijv. kipfiletblokjes 2 x 300 gram
Per schaal
Actieprijs per kilo 6.67

/5.00

€1 
korting

De actieprijzen variëren van 2.00-4.00

AH Rundergehakt 500 gram en
kipgehakt 300 gram
Alle varianten, combineren mogelijk
2 schalen5.00/5.78-/7.38

2 stuks
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Kothuis
a p o t h e e k

Openingstijden:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.30

zaterdag van 11.00 - 12.00

Advies incontinentie; stoma; diabetes:

wanneer u vragen hebt over deze onderwerpen 
geven wij u graag advies

Bezorgservice:

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn,
bieden wij u de mogelijkheid om uw genees-
middelen kosteloos thuis te laten bezorgen.
Als u behoefte heeft aan deze service,
laat het ons dan weten.

Apotheek Kothuis, Esstraat 4, 7131 CT  Lichtenvoorde. Telefoon (0544) 376 000. Fax (0544) 374 010
Handelsregister nr. 08050909. ING 67.88.87.535

Rapenburgsestraat 32 • Lichtenvoorde
Tel. 0544-371419 • www.zeilertuinmeubelen.nl

Een goed oogonderzoek
kost u niets, alleen wat tijd.

• deskundige oogmeting  • zorgvuldige oogdrukmeting
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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.

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

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

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 per omgaand contact met 
u op.

Foto voorpagina: Hans Winters
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 06 januari 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' februari 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

Het eerste half jaar als voorzitter 
zit er op. Een periode waarin 
ik veel nieuwe activiteiten en 
ontwikkelingen mocht ervaren. Ook 
heb ik veel nieuwe mensen mogen 
ontmoeten. De KBO beweegt op veel fronten mee in 
Lichtenvoorde, dat heb ik ondertussen wel gemerkt. 
De algemene ledenvergadering (ALV) was een van de 
zaken die ik in de afgelopen periode mocht meemaken. 
Een goede ALV met een opkomst van 52 leden. In dit 
blad  vindt u een beknopt verslag met daarin o.a. de 
zaken waarmee wij als bestuur verder aan de slag kunnen 
en moeten. Zoals o.a. het definitief afronden van de 
vastgestelde gewijzigde  statuten en het huishoudelijk 
reglement, bij de notaris.
Op de voorpagina is de creatieve illustratie alleszeggend 
betreffende de komende feestmaand December. Alle 
feestdagen komen aan bod. Ik hoop van harte dat wij 
deze maand blijven zorgen voor elkaar en naar elkaar 
omkijken. Samenzijn geeft verbinding.
Daarom wens ik u allen hele warme en fijne feestdagen 
toe. Geniet van elkaar in goede harmonie en dat met de 
gebruikelijke rituelen die bij families/vrienden/buren vaak 
al jaren worden onderhouden.
Traditiegetrouw viert de KBO ook dit jaar weer kerstmis 
met haar leden. Meldt u zich tijdig aan zodat de 
organisatie zich goed kan voorbereiden. Wij verwelkomen 
graag veel leden om samen  de warmte van de komst van 
Het Kind te ervaren.
Misschien was het al bekend; de VIT gaat verder onder 
de vlag van de gemeente Oost Gelre. Overige informatie 
staat verder op in dit blad.
Wij hebben, sinds twee jaar, weer een busreis kunnen 
organiseren. De bus was helemaal bezet met enthousiaste 
leden. Voor velen een reis die veel indrukken heeft 
achter gelaten. De vuurwerkramp in Enschede heeft 
veel slachtoffers en verwoesting met zich meegebracht. 
Indrukwekkend is het te zien hoe een verwoeste wijk uit 
haar as is herrezen.  Verder op leest u het reisverslag. 
Inclusief foto’s.
Het jaar 2021 is bijna voorbij. Nog even de laatste puntjes 
op de i. Dan sluiten wij als vereniging dit, net als 2020 
zeer memorabele jaar, toch goed af.
Alle goeds voor u en een warme groet.
Lidwien Reukers vz, voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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Agenda
• 20 dec. Kerstviering bij ’t Zwaantje (onder voorbehoud)
• Welkom nieuwe leden: 10.30 uur 28 dec.   
• Kerststop: van do. 23 dec. t/m zo. 2 jan. 2022 
• Kerstweek: Inloop café als gebruikelijk op di. 28 dec. en do. 

30 dec. 09.30-11.30 uur 
• Kruisjassen: 22 dec. 
• 2022 :
• Nieuwjaarsreceptie: Dinsdag 4 jan. v.a. 09.30 uur
• Kruisjassen in 2022: 19 jan., 06 april, 21 sept., 07 dec. 
• Bingo in 2022: 23 maart en 26 oktober
• Vrijwilligersmiddag: 09 maart

Jaargang 2/3
nummer 12/1 
dec. 2021/jan. 2022

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, Attentie 4
Van de bestuurstafel 5-7
VOA's en belastingadviseurs 7
In herinnering 8
Uitnodiging kerstviering 9
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 10
Kruisjassen op woensdag 10
Voor onze zieken en jarigen 11
Vakature: dirigent gezocht 11
Verslag dagtocht Twente 13
Ledenwerfactie  14
Over wandelvoetbal 16
Kijkje terug, Antoniushove 18
Ter info indexering  Ned. pensioenen 19
December 21-22
Van digibeet naar digibeter 23-25
Op verhaal komen 25
Gemeente info 26
Bijzondere treffers 2021 28
Filmseizoen  28
Kortingen, Verspreiding De Treffer 2022 29
Gedichtje, Weekoverzicht activiteiten 30
Bestuur en ondersteuning 31 Volg ons ook op 

www.kbolichtenvoorde.nl

Attentie
Iedereen van jong tot oud op stap met Careaz 
electrocar. De e-car rijdt weer!!
Naar de kapper, naar de KBO inloop, naar de 
supermarkt, een familiebezoekje afleggen, 
medicijnen ophalen… 
De E-Car staat tot ieders beschikking. Bel op maandag t/m vrijdag 
tussen 08.30 en 17.00 uur met de chauffeur.  Tel: 06 2215 4721  
Voor een ieder, jong en oud,  die minder goed mobiel is en binnen een 
straal van 4 à 5 km. wil reizen. Een kleine vrije bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 

Cheque RABObank

Op 3 november werden wij verrast met een cheque namens de 
Rabobank. De cheque groot € 735,90 werd in dank in ontvangst 
genomen door de voorzitter Lidwien Reukers en bestuurslid Hans 
Winters. 

Alle mensen die op de KBO 
hebben gestemd hartelijk 
dank. Het geld krijgt een 
goede bestemming.

Het bestuur
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Van de bestuurstafel
Beste leden, 

Uit de ALV:
Niet in onze eigen ‘De Treffer’ maar bij ’t Zwaantje vond 
op 27 okt. j.l de uitgestelde Algemene Leden Vergadering 
plaats.
Met de aanwezigheid van 52 personen was de zaal mooi 
gevuld zonder dat op elkaars lippen werd gezeten.
De opening en het woord van welkom werd gedaan door 
oud voorzitter Stien Pothof. Waarna zij het woord en de 
voorzittershamer graag overgaf aan de, sinds 7 april 2021 
officiële, nieuwe, voorzitter Lidwien Reukers. 
Dat Lidwien vaker met dat bijltje of liever gezegd met 
die hamer getimmerd had bleek al snel. Vlot loodste 
zij een ieder door de agenda. Ruimschoots aandacht 
was er voor de leden die ons in de loop van bijna twee 
jaar zijn ontvallen. Thea Elferink en Lidy Borgers eerden 
de overledenen met prachtige rode rozen, brandende 
kaarsen en mooie woorden in een alleszeggend gedicht. 
De notulen van de vorige ALV’s  en  de jaarverslagen 2019 
en 2020 die ter inzage hebben gelegen werden akkoord 
bevonden. 
De financiële verslagen over 2019 en 2020 zagen er 
volgens de kascommissie en de accountant prima uit. 
Daarom werden deze ook door de vergadering akkoord 
bevonden. Er was terecht applaus voor de scheidende 
penningmeester Hans Halink die de zaakjes helder en 
overzichtelijk te boek gesteld had. Als nieuwe leden voor 
de kascommissie werden aangesteld Marius Borgers en 
Jan Domhof. De bestuurswisseling, die in feite op 7 april 
is ingegaan, werd door applaus nog eens bekrachtigd. De 
leden waren in het voorjaar ruimschoots van informatie 
hier omtrent voorzien. Nieuwelingen in het bestuur zijn 
Lidy Borgers die plaats heeft genomen in de werkgroep 
welzijn en Fons Bokkers die de rol van penningmeester 
op zich heeft genomen. Ook nieuw is voorzitter Lidwien 
Reukers. Alle drie ‘jonge bestuursleden’ waren al een 
tijd actief binnen de bestuursgelederen. Afscheid werd 
genomen van Marjolein Rosendaal. In 2015 werd 
Marjolein gevraagd om de werkgroep cultuur te komen 
versterken en ook zitting te nemen in het bestuur. Die 
vraag heeft zij positief beantwoord. En daarmee had 
het bestuur gedurende 6 jaar een heel jong en actief lid 
binnen haar gelederen. In 2019 volgde zij in de werkgroep 
cultuur Marja Koenders op als voorzitter. Nu, na 6 jaar 
en een verhuizing naar Winterswijk later, heeft Marjolein 
aangegeven nog wel actief te willen blijven als lid van 

onze vereniging maar niet meer 
in het bestuur. Lovende woorden, 
mooie bloemen en een cadeaubon 
waren de terechte hulde en 
waardering voor Marjolein. 
De aanpassingen van het 
huishoudelijke reglement en de 
statuten die nodig waren/zijn om 
de vereniging toekomst proof te 
maken, stonden ook vooraf al 
vermeld in dit verenigingsblad. Zonder tegenvragen 
werden deze goedgekeurd en kan het dagelijks bestuur 
die zaken met notaris Schipper verder afronden.  
Tijdens de rondvraag werd nog even gevraagd waar en 
hoe actuele bekendmakingen van snel veranderende 
situaties bijvoorbeeld m.b.t. Covid 19 te vinden zijn. Het 
bestuur tracht alles zo spoedig mogelijk op de website te 
vermelden en daarnaast op het bord in de gang van ‘De 
Treffer’. Ook werd terecht opgemerkt dat men wat meer 
informatie wenst over de mogelijk ophanden zijnde te 
realiseren eigen entree voor de KBO. En het kostenplaatje 
dat dit met zich mee gaat brengen. Op deze zaak ging de 
voorzitter in; Na de SJOL vergadering van maandag 2 nov. 
a.s. zal er meer duidelijkheid  gaan komen. Tevens werd 
toen het idee geopperd om de voorzitter van de Stichting 
maatschappelijk welzijn voor Jong en Oud Lichtenvoorde 
(overkoepelend stichtingsbestuur van ‘De Treffer’), dhr. 
Theo Donderwinkel voor de volgende ALV als gastspreker 
uit te nodigen. 
Voorzitter Lidwien sloot de vergadering af met de hoop 
uit te spreken dat we in de toekomst zonder hinder van 
de pandemie actief en innovatief door mogen gaan. Zij 
nodigde de aanwezigen uit om nog na te blijven om de 
zitting met een hapje en een sapje af te ronden. 
NB: De officiële notulen van deze vergadering worden 
t.z.t. ter inzage aangeboden. 
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Van de bestuurstafel (2)
Nieuwe entree voor KBO
Leden en bezoekers die voor het eerst ons gebouw willen 
binnengaan, blijken in de meeste gevallen even voor een 
verrassing/probleemsituatie te komen: Waar is de ingang 
van de KBO? Daar willen we graag verandering en dus 
duidelijkheid in brengen. Binnen het bestuur werden 
een aantal suggesties geopperd om een eigen ingang te 
realiseren. Daar zijn de vertegenwoordigers van de KBO, 
Hans Winters en Stien Pothof, mee naar het SJOL-bestuur 
gestapt. Daar werd de uitdaging  om een nieuwe ingang 
te gaan maken aangenomen. Inmiddels zitten we zover in 
het proces dat de ‘aanvraag omgevingsvergunning’ bij de 
gemeente ligt. Onze wens is om aan de voorzijde, naast 
de huidige postbussen, een mooie entree te maken die 
ruim toegankelijk is. Ook voor rolstoel- en scootmobiel- 
gebruikers. De bezoekers/leden komen dan middenin het 
gebouw binnen. We hopen hiermee een vriendelijke en 
meer toegankelijke uitstraling te creëren. Via het Rabo 
fonds hebben we, mede dankzij uw stem, een mooi 
bedrag mogen genereren. Een mooie financiële start 
voor een project dat gedragen wordt door SJOL en KBO 
en waar ook medebewoner Longa’30 positief tegenover 
staat.
Maar we zitten nog in de premature fase. Wordt vervolgd. 
 
Overzicht week-activiteiten: 
Zie overzicht op informatiebord in ‘De Treffer’ en achter in 
dit blad en www.kbolichtenvoorde.nl . 

Nieuwe leden …welkom bij onze vereniging!
Het bestuur heet alle nieuwkomers van harte welkom We 
hopen dat je een fijne tijd in ons midden mag beleven. 
Aan mogelijkheden om je te vermaken mankeert het niet, 
denken wij. En mocht je iets interessants op het gebied 
van cursussen of activiteiten missen, meldt dat dan s.v.p.  
Mogelijk kunnen we in overleg met jou iets op gaan 
zetten.
In de welkomstbrief tref je een lidmaatschapsnummer 
aan. Dat nummer is van belang als je gebruik wilt maken 
van de kortingen. Bewaar deze brief dus goed. Hij kan veel 
geld besparen. 
Voor nieuw aangemelde leden maar ook voor reeds 
langer lid zijnde belangstellenden organiseert onze 
voorzitter een kennismakings-uur in ‘De Treffer’. Nieuwe 
leden zijn vaak nog nooit in ons verenigingsgebouw 
geweest. (En vaak geldt dat ook voor andere leden.) Om 
persoonlijk met elkaar kennis te maken en om hen rond 

te leiden door het gebouw heeft voorzitter Lidwien een 
aantal uurtjes ingepland waarop een rondgang door het 
gebouw gemaakt kan worden. In de welkomstbrief aan 
nieuw aangemelde leden staan de data vermeld maar 
om ook andere belangstellenden in de gelegenheid te 
stellen om gebruik te maken van dit informatie uur volgen 
hieronder de data:  28 dec. 2021. Om 10.30 uur staat de 
koffie klaar! Welkom! 

Ledenpasjes: 
Het ledenpasje dat mensen die al langer lid bij 
aanmelding hebben ontvangen is aangemaakt door Unie 
KBO. Dit betekent niet dat het nu niet meer te gebruiken 
is. Het pasje begint met de cijfers 434. Als u gebruik 
maakt van kortingen etc. via FASv of elders, dan kunt 
u melden dat 343 vervangen moet worden door 607. 
Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief met daarop 
tevens vermeld hun lidmaatschaps-/inschrijfnummer. 

KBO-PCOB magazine digitaal lezen op onze eigen website:  
U vindt het blad op de huispagina; u scrolt helemaal naar 
beneden en daar vindt u de link in het grijze deel. 

Rondvliegende ballen: Geen aansprakelijkheid!
Veel leden zetten, uit voorzorg tegen diefstal, hun 
fiets aan de achterzijde van het gebouw, bij de ingang 
aan de zijde van jeu de boules banen. In verband met 
eventuele calamiteiten is het erg belangrijkrijk dat een 
royale doorgang open blijft. Echter… in de avonduren 
willen er nog wel eens voetballen een kant uit vliegen 
waar ze niet horen te vliegen. Het zijn niet allemaal 
Messi’s en Ronaldo’s die op het Longaveld een balletje 
trappen. Longa ’30 en KBO kunnen niet aansprakelijk 
gesteld worden voor eventuele schade voortvloeiend uit   
afgedwaalde ballen. 
Conclusie: Bij voorkeur de fietsenstallingen aan voorzijde 
gebruiken!

Uw verenigingsblad is geen dagblad en dat heeft 
consequenties: 
Ons verenigingsblad wordt ongeveer 4 weken voor datum 
van distributie samengesteld wat betreft de thema’s 
die erin moeten komen. Dan wordt de kopij door Joke 
en Annette netjes samengesteld tot een mooie lay-out. 
Vervolgens kijken Ans Vonhof en rechterhand Petra van 
de drukkerij er nog eens kritisch naar. Pas dan gaat alles 
‘ter perse’. We zijn geen dagblad en kunnen derhalve niet 
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actueel  zijn. Zo kan het voorkomen dat een artikel pas te 
lezen is royaal nadat een activiteit heeft plaats gevonden. 
Ook de werkelijkheid van alledag maakt dat plannen voor 
reisjes of andere activiteiten worden ingehaald door de 
realiteit. We hopen op uw begrip in deze. De Kerstviering 
mag hopelijk doorgaan. Dit geldt ook voor alle ‘gewone’ 
activiteiten die in ‘De Treffer’ plaatsvinden en niet 
te vergeten onze Nieuwjaarsreceptie. Ingeval zaken 
niet doorgaan of er anderszins strengere maatregelen 
getroffen moeten worden, dan leest u die z.s.m. op onze 
website. 

Er is plek!

Door omstandigheden zijn er plekken open gevallen in 
een aantal jeu de boules groepen. 
Op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag ligt de baan 
te wachten op meer spelers. 
De minnaars van het edele Franse spel, die al langer op 

onze mooie banen actief zijn, zien graag nieuwe spelers 
om hun groep te versterken. Er wordt gespeeld van 14.00 
tot ca 16.00 uur. En natuurlijk is er tijd voor koffie en een 
babbeltje in de ontmoetingsruimte. NB. Je hoeft geen 
Frans te spreken om jeu de boule te spelen! 
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Ed Jacobs 
tel. 373873 of Theo Engelbarts tel. 374834  (ma. t/m 
vrijdag tussen 18.00-19.00 uur,)

Bridgenieuws: 
Er is weer plek….! 
Op 3 bridge-
momenten is weer 
plek voor nieuwe 
liefhebbers van het 
kaartspel. Heb je tijd 
om te komen spelen 
op dinsdagmiddag, 
woensdagavond of de donderdagavond, bel dan naar 
Ineke Janssen, 0544-373592 (tussen 18.00-18.45 uur) 
Voor de bridgetijdstippen: Zie weekoverzicht activiteiten, 
achterin dit blad. 

VOA en belastingadviseurs

Advies  en/of  praatje van de VOA  of een van de belasting-/( financieel) adviseurs.

Bij een hulpvraag is contact zoeken met de VOA een goede manier.  Veel mensen kennen de Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs alleen van de naam die hier achter in dit blad vermeld staat.
Maar in Lichtenvoorde zijn meerdere VOA’s actief. Wilt u direct met een adviseur in contact komen, bel dan met Thea 
Elferink  (373878) .

VOA’s maken graag een praatje met u, zij kunnen u helpen en of verwijzen indien u met een complexere hulpvraag komt.

Bij vragen op het gebied van financiën, toeslagen, belastingen, buitenlandse pensioenen, belastingaangiften etc. 
verwijzen wij u naar de groep belastingen en adviezen.

Neem dan contact op het de coördinator van deze groep: de heer Henk van Beek (0544-370255). 

Van de bestuurstafel (3)

GEVONDEN….
Hangt al bijna 1 jaar aan kapstok: lichtblauwe korte 
damesjas.  Met sleutel in de jaszak. Na 1 januari 
wordt ie opgeruimd. 
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MENSEN BESTAAN VOOR MENSEN

Mensen bestaan voor mensen
En het heengaan van de een

Roept gemis op voor de ander.

Mensen met wie we hebben gelachen
Of een goed gesprek hebben gehad,

En lief en leed konden delen.

Bestaan betekent er eens niet meer zijn
Dat weten we, dat wisten we.

Maar als de dood heeft toegeslagen
Is de erkenning zwaar.

Het lijkt onaanvaardbaar, oneerlijk
En onze tranen zijn ons verzet

Dat noemen we verdriet.
Niemand kan onze tranen wegnemen,

Ze mogen er zijn.

Uit onze herinneringen putten we hoop
Op veerkracht en moed.

En kijk…. Wat doen herinneringen ons goed…

In herinnering
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Uitnodiging
 

Kerstviering (onder voorbehoud)
op maandag 20 december 2021

Aanvang: 16.00 uur bij HCR ’t Zwaantje
(zaal open 15.30 uur)

Programma:

• Ontvangst waarbij koffie/thee wordt geschonken
• Oecumenische Kerstviering met samenzang 
• m.m.v. ds. H. Hinkamp, em. past. medewerkster E. van den Bos
• Koffietafel

• Borrelen  met een gezellig optreden van muziekgezelschap ‘GEMAK’ 
• Verloting van kerstbloemstukken
• Sluiting rond 20.00 uur
• Er wordt een collecte gehouden t.b.v de parochiële Caritasvereniging PCI en de  

voedselbank
•   

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

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

U kunt u opgeven via onderstaande invulstrook. Wij hopen u te mogen begroeten! 

MAAR.. we zijn te gast in een horecagelegenheid; denkt u aan uw Coronacheck + 
identificatie ? 

Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO Lichtenvoorde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende geeft  ...................... persoon/personen op voor de Kerstviering op maandag 20  
december 2021. 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:  ........................................................................................................................

Ik/wij denken aan de Coronacheck en identiteitsbewijs! 
Aanmeldstrook inleveren op of voor donderdag 9 december in de brievenbus 
Raadhuisstraat 18a. 
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UITNODIGING

Kruisjassen op woensdag

NIEUWJAARSRECEPTIE 
dinsdag 4 januari 2022
Het bestuur nodigt haar leden uit voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in ‘de 
Treffer’.
• Aanvang:  09.30 uur – 11.45 uur. 
• Koffie, thee, Nieuwjaars-versnaperingen.
• Muziek entertainment: Ben Krabbenborg.
• Hapje en drankje en surprise. 
We wensen elkaar die ochtend, vanzelfsprekend, alle goeds toe maar we doen dat 
zonder handen schudden, kussen of andere ‘knuffels’. Safety first!

Hopelijk mogen en gaan we elkaar die dinsdagochtend ontmoeten.

Met groet van het bestuur. 

Verslag kruisjasmiddag KBO van 13 oktober 2021

Iedereen werd van harte welkom geheten. Speciaal ook welkom aan enkele 
nieuwe koppels. Omdat er dit jaar nog niet gekaart is, werd tevens nog aan 
iedereen voor het resterende jaar van 2021 alle goeds gewenst.
Omdat mevrouw Wopereis, de heren Bokkers, Korthout en Huinink in de periode 
dat er niet gekaart is zijn overleden, werd een ogenblik stilte in acht genomen. 
Vanaf de oprichting van de kaartmiddagen bij De Treffer hebben allen telkens 
met enthousiasme deelgenomen.  Dhr Huinink heeft ook nog een aantal jaren de 
coördinatie van de kaartmiddagen tot volle tevredenheid op zich genomen.

De kaartmiddag is goed en voor allen gezellig en sportief verlopen.
De prijsuitslag van deze middag was:
3e prijs met 3880 punten de heren ofwel gebr. Engelbarts.
2e prijs met 3900 punten was voor de heren Kortbeek en Te Plate.
1e prijs met 3980 punten was voor de heren Boschker en Berendsen.

Omdat er ruim 1,5 jaar niet is gekaart, is in overleg met het bestuur en met goedvinden van de aanwezige deelnemers, 
besloten nog een extra kaartmiddag voor 2021 in te lassen en wel op WOENSDAG 22 DECEMBER A.S. om 14.00 uur 
(graag uiterlijk 13.45 uur aanwezig en graag de € 2,50 (GEPAST) betalen.)

Mochten er onder de LEDEN nog koppels zijn die voor de laatste kaartmiddag en wellicht ook voor de middagen 
in 2022 deel willen nemen, dan even een mail naar antoonrooks@upcmail.nl met vermelding van de namen en 
telefoonnummers van elke deelnemer.  Data 2022: 19 januari, 06 april, 21 september en 07 december.

Graag tot dan, groet, Annie Eskes en Antoon Rooks
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Voor onze zieken en jarigen
De bladeren vallen momenteel gestaag naar beneden. Nog even en de 
bomen zijn weer kaal. De mensen dragen al weer dassen en handschoenen. 
Langzaamaan gaan we ons al weer voorbereiden op de kersttijd. Ik kon 
me daar vroeger zo op verheugen. Samen met mijn ouders  de kerststal 
inrichten en de beeldjes uitpakken. Dat was gewoon een feest. Alleen 
de kameel en de drie koningen werden onzichtbaar achter de stal gezet. 
Die moesten nog even wachten. Als alles klaar was, kregen we warme 
chocolademelk en een kerstkrans. Die werd dan heel langzaam opgepeuzeld 
want dan had je er langer iets aan. En dan maar vergelijken met jouw 
broertje en zusjes hoeveel zij nog hadden. Dat vergeet ik nooit meer. Ik 
denk dat menigeen  zich het opzetten van de kerststal vroeger nog wel kan 
herinneren.

Wat ook elk jaar terug komt, is uw verjaardag. Sommigen vinden het 
heerlijk om in deze tijd jarig te zijn. Anderen weer helemaal niet. Wat 
voor de ene mens een hele leuke tijd is, is dit het voor de andere niet. Er 
zijn mensen die in hun eentje hun verjaardag moeten vieren o.a. omdat 
ze niemand meer hebben. Toch wil ik alle 

mensen die in deze periode jarig zijn van harte feliciteren met hun  verjaardag.

Ook de zieke medemens wil ik in deze tijd alle sterkte toewensen. Er zijn veel mensen die 
wachten op een operatie die momenteel niet door kan gaan omdat er weer veel corona 
patiënten in het ziekenhuis liggen. Kunt u zich de angst van de hartpatiënten voorstellen? 
En wat dacht u van de mensen die voor kanker behandeld moeten worden? Deze mensen 
hebben geen keus. Ze zullen moeten wachten. Ik maak het momenteel van dichtbij mee en 
geloof me… dat is verschrikkelijk. Aan al deze mensen zou ik willen zeggen: “Houd moed.”

Ik wil bij deze, iedereen hele fijne kerstdagen toewensen en veel gezondheid in het nieuwe 
jaar.

Ans Vonhof

Gezocht…dirigent/dirigente 

Voor ons KBO seniorenkoor zijn wij op zoek naar een man 
of vrouw die het leuk vindt om op de woensdagochtend 
van 09.30 tot ca. 11.00 uur leiding te geven aan een klein 
koortje. De dames vormen al jarenlang samen de vrolijke 
en gezellige noot van ‘De Treffer’. Zomaar gezellige 
samenzijn zou kunnen maar zij willen toch ook wel heel 
graag zingen.
Nu zijn zij dus op zoek naar een persoon die met hen 
verder wil gaan zodat lijf, leden, longen en keel een uur 
lang flink uitgedaagd worden.

Bent u of kent u 
de persoon met 
wie zij graag in 
contact willen 
komen?

Bel naar de 
coördinator 
werkgroep  
KBO Cultureel: 
Stien Pothof 06 50252702 of mail naar 
cultureel@kbolichtenvoorde.nl

Dirigent (m/v) gezocht...........!
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intercom-ict.nl
www.bakkerijoudewesselink.nl

brood
bolletjes
gebak
cake

chocolade

maar ook lekker...
onze vlaaien

met boterkoekbodem!

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

Bakkerij
Oude Wesselink

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

Openingstijden:
maandag:  13.30 - 17.30 uur
dinsdag-donderdag:  9.30 - 17.30 uur
vrijdag:  9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen
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Dagtocht Twente
Eerste dagtocht na corona gaat naar
Ootmarsum en Enschede bezoeken wijk Roombeek

Op  dinsdag 12 oktober zijn we weer voor het eerst op stap geweest met de 
KBO. Er was veel belangstelling om mee te gaan, de bus zat helemaal vol.
We zijn om 9.00 uur vertrokken met de bus richting Ootmarsum, waar we de 
eerst stop hadden. Koffie met gebak!!

De weergoden waren ons in het 
begin van de ochtend niet gunstig 
gezind, want tijdens onze reis goot 
het, maar we zagen in de verte 
wat opklaringen. 
Helaas, toen we bij het stadshotel 
in Ootmarsum aankwamen, kwam de regen met bakken uit de lucht.
Niet getreurd de koffie met gebak smaakte heerlijk.

Daarna kon iedereen, het was inmiddels droog, het leuke stadje 
Ootmarsum bekijken, met zijn vele kunstzaken.
Om 12.30 uur zijn we vertrokken naar Enschede voor de lunch waar we om 
13.00 uur verwacht werden.

Het restaurant ligt midden in de wijk Roombeek, waar in mei 2000 de 
verschrikkelijke vuurwerkramp plaatsvond.
Na een heerlijke, goed verzorgde lunch kregen we in het wijkgebouw, 
dat aan de overkant lag een presentatie van de wijk van voor en na de 
ramp. 
Heel indrukwekkend, zeker door het verhaal dat werd verteld.

Daarna werden we in 3 groepen verdeeld voor de rondleiding onder 
leiding van een gids of zo als zij het noemen een ambassadeur.
Wat een diversiteit aan huizen. De mensen in de wijk hebben heel 
veel inspraak gehad bij het ontwerpen van de nieuwe wijk. Ze hadden 

de keus of ze wilden blijven wonen of ergens anders een plekje 
zoeken. De meesten wilden toch in dezelfde wijk blijven want het 
naoberschap is daar net zo belangrijk als bij ons.
Het was erg interessant om te zien hoe doordacht alles was 
gebouwd.

Om 17.00 uur weer in de bus naar Lichtenvoorde, waar bij ‘t 
Zwaantje een heerlijk diner klaarstond.
Het was een hele gezellige dag met veel indrukken. Iedereen was erg 
tevreden over ons eerste uitstapje.

Lidy Borgers.
Thea Elferink

Evy Veuger
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LEDENWERF - ACTIE 2021-2022

PAK UW contributie VOORDEEL in 2022!

Werf een 50-plusser en pak uw eigen contributievoordeel.

Hoe werkt het?  

1. Nieuw lid werven betekent € 12,50 korting op uw contributie. 
2. Het nieuwe lid is tot 1 juli gratis lid en betaalt daarna € 12,50 in 2022. 
3. Of meer nieuwe leden aanbrengen  betekent max.  € 25,00  korting op uw contributie in 2022.  
4. De nieuwkomers  betalen  € 12.50  na 1 juli. 

U en nieuw geworven leden betalen na 2022 de normale contributie. 

Naam huidig lid van  KBO Lichtenvoorde..............................................................................................................................

Adres:................................................................................................Tel.nr:............................................................................

e-mail: ……………………….........................................................Banknummer: ……………………………………....................................

Ik heb onderstaand persoon/personen  bereid gevonden om lid te worden van KBO Lichtenvoorde. 
KBO Lichtenvoorde, bezorg  daarom  s.v.p  een aanmeldformulier  bij:

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

Adres:…………………………………………………………....................................Tel.nr.:...........................................................................

E-mail:…………………................................................................Banknummer: …………………………………………………………….......... 

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

Adres:…………………………………………………………...................................Tel.nr.:............................................................................

E-mail: ………….......................................................................Banknummer:…………………………………………………………………......

DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a. RAADHUISSTRAAT 18a.  

DEZE ACTIE LOOPT VAN  1 september t/m  30 december 2021.
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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

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. 
Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.

drukker...drukker...Voo
r u!

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl

Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.

Een kaart namens KBO:
Kent  u een van onze leden die langer ziek is of anderszins 
beperkt is in  de gewone dagelijkse dingetjes als 
uitstapjes, visietjes of wandelingetjes etc… geef het door 
via ons mailadres info@kbolichtenvoorde.nl  dan wordt er  
namens het bestuur gezorgd voor een mooie kaart . 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
dinsdag 4 januari 2022

Het bestuur nodigt haar 
leden uit voor een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst in ‘de 
Treffer’.

• Aanvang:  09.30 uur tot 11.45 uur. 
• Koffie, thee, Nieuwjaars-versnaperingen.
• Muziek entertainment: Ben Krabbenborg.
• Hapje en drankje en surprise. 
We wensen elkaar die ochtend, vanzelfsprekend, alle 
goeds toe maar we doen dat zonder handen schudden, 
kussen of andere ‘knuffels’. Safety 
first!

Hopelijk mogen en gaan we elkaar die 
dinsdagochtend ontmoeten.

Met groet van het bestuur. 

Attentie:  Ook in onze eigen woonplaats  wordt gekeurd ! 
Maar omdat  vaak om informatie gevraagd wordt, is hier 
bericht uit Varsseveld.
Data keuringen in 2021: Allemaal op zaterdag.
11 dec. 2021
De keuringen worden gehouden in het Borchhuus, 
Kerkplein 3 te Varsseveld, door dr. J. van Remmen. 
Opgave: mw. Riet van der Meulen, tel. 06 3896 7875. Het 
kan ook per WhatsApp. 
Of  via E-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com.

Voor en door lezers

Rijbewijskeuring
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KBO in beweging... Wandelvoetbal
Wat is wandelvoetbal?
Walking Football (wandelvoetbal) is van 
oorsprong Engels. Het is een voetbalvorm 
waarbij op een kwart speelveld gespeeld 
wordt met en tegen andere voetballers. Er 
mag niet gerend worden, de bal mag niet 
boven heuphoogte komen en er mogen 
geen slidings gemaakt worden. Er is geen 
buitenspel en er zijn geen keepers. Ook 
lichamelijk contact is niet toegestaan. 
Nadat de eredivisie CV in samenwerking 
met het Nationale ouderenfonds de 
spelvorm naar Nederland haalde, is deze 
verder uitgewerkt en via Betaald Voetbal 
Organisaties geïntroduceerd als Oldstars. 
Het bleek aan een behoefte te voldoen, 
want ook amateurverenigingen zagen al 
gauw de voordelen van deze voetbalvorm 
en starten met het oprichten van Walking 
Football. 

Wandelvoetbal bij de KBO
Ook de KBO Lichtenvoorde heeft het 
wandelvoetbal omarmt. In 2018, in het kader van bewegen met ouderen, is er 
door de KBO, met steun en subsidie vanuit de gemeente, contact opgenomen 
met André van der Ley om het trainen op te starten. Frans Ebbers werd 
benaderd om mensen te inspireren, te motiveren en een team bij elkaar 
te brengen. En dat is gelukt. Op dit moment telt de groep 24 leden. Een  
voetbalteam, dat na het sporten en het douchen gezellig bij elkaar in de kantine 
een kopje koffie blijft drinken en ouderwetse voetbalhumor uitwisselt. 

Soms worden er ook uit- en thuiswedstrijden gehouden o.a. met AD90 uit Aalten of wordt er een 
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen oud De Graafschap. Er wordt in onderling overleg afgesproken wie er als 
'leider' fungeert. Op dit moment is dat meestal Laurens Leemreize of Hein Nieuwenhuis. Maar als zij er niet zijn neemt 
André het over of Joop of… en dat is tevens de kracht van dit voetbalteam. Iedereen is gelijkwaardig. Het gaat niet om 

het winnen of wie de beste is, maar 
om de sportiviteit.

Om met de woorden van Joop Arink 
af te sluiten: ”Het gaat er om in 
beweging te blijven, je fitter te voelen, 
te relativeren en natuurlijk ook om de 
humor en de gezelligheid.

Ans Frenken
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sinds 1897

Hét vertrouwde adres

Rapenburgsestraat 32   7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419   www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Antoniushove 
Een kijkje terug in de tijd

Weet u het nog? Tot een half jaar geleden was dit (foto rechts) de 
hoofdingang van Antoniushove. Op dezelfde plek stond vroeger een statige 
villa (foto rechts), gebouwd door L.A.M. van Basten Batenburg en in 1899 
opgeleverd. Hij was burgemeester van Lichtenvoorde van 1894 tot 1914. 
Later was hij ondermeer gedeputeerde van de Provincie Gelderland. Nadat 
hij in 1949 overleed is de villa in gebruik genomen als de Ludgerusschool 
en vervolgens nog een aantal jaar door gemeentewerken. De villa is 
gesloopt in 1968. 

Hier onder nog twee foto’s, gemaakt vanaf hetzelfde gezichtspunt met 
gebouwen die een eeuw na elkaar werden gebouwd. Rechts het deel 
van de nieuwbouw van Antoniushove dat in 1988 werd opgeleverd. Links 
het St.-Jozefklooster, gebouwd in 1890 voor de zusters Recollectinen van 
Rotterdam, religieuzen van de Franciscaner orde. De benedenverdieping 
was voor tweederde deel in gebruik als bewaarschool, zoals de 
kleuterschool destijds heette, en deze werd ook door de nonnen gerund. 
Achter het klooster is de daaraan verbonden St.-Jozefschool nog net zichtbaar. Deze was gebouwd in 1912, in gebruik als 
meisjesschool en in het begin ook geleid door de nonnen van het klooster. Naast het klooster is nog zichtbaar de zijkant 
van drogisterij De Gaper, later Manschot-Doppen. Alle drie panden zijn in 1984 gesloopt.

Rechtsonder: een mooi stukje historie.

Het Foto Collectief Lichtenvoorde legtt met regelmaat beelden 
van de nieuwbouw vast, een deel hiervan is te bekijken op 
https://careaz.nl/nieuwbouw/

Bron foto's: De Lichtenvoorde, periodiek van de Vereniging voor 
Oudheidkunde Lichtenvoorde, april 2006
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Ter informatie

Zoals bekend, worden de pensioenen sinds  13 jaar al niet  
meer geïndexeerd.
Dit betekent  een groot verlies aan inkomsten / 
koopkracht en diefstal van de gepensioneerden door onze 
overheid. Dus ook niet het voordeel van samengestelde 
interest. Inmiddels zit er 2000 miljard Euro in onze 
pensioen potten. Elk jaar worden op de belegde tegoeden 
winsten gemaakt, vorig jaar ca. 140 miljard Euro. De 
afdrachten aan de pensioenfondsen komen daar nog 
boven op.

De koerswinsten zijn elk jaar hoger dan de uitgekeerde 
pensioenen. Alleen de ouderenbond KBO Brabant met 
ca. 230.000 leden, levert al jaren keiharde gevechten met 
de overheid, politici en de DNB. Verder zijn er meerdere 
actiegroepen actief in de tot nu toe ongelijke strijd.

De rekenrente die men hanteert, zijn in strijd met de 
bepalingen van de E.U.
Ongeveer een jaar geleden heeft KBO Brabant (mevrouw 
Wilma Schrover die ik persoonlijk sinds 6 jaar goed 
ken, een z.g. “Bodemprocedure tegen de Nederlandse 
Staat bij de Rechtbank in Den Bosch gestart. De eerste 
schermutselingen met de landsadvocaat en de advocaat 
van KBO Brabant hebben inmiddels al plaats gevonden.

De presentator van Omroep Max de heer Cees 
Grimbergen, wij kennen elkaar inmiddels ook ca. 6 
jaar, is momenteel bezig opnieuw opnames te maken 
met de kwestie “niet indexeren van pensioenen”; een 
vervolg op vroegere uitzendingen “HOLLANDSE  ZAKEN”. 
Wanneer Cees een mogelijkheid ziet mij in een van zijn 
uitzendingen te betrekken, wil hij dat zeker doen. In het 
andere geval wordt “MELDPUNT” van Max ingeschakeld 
om mijn verhaal te doen. Het is onverteerbaar dat 
pensioenbeheerders geen transparantie/openheid 
van zaken willen geven, bijna alle beleggingen in het 
Buitenland overdragen een gespecialiseerde bedrijven, 
zichzelf riante salarissen en bonussen toekennen. Nu 
rekenen deze lieden al 10 miljard per jaar voor hun 
diensten; men wil voor komend jaar nog ruim een miljard 
extra hebben ten koste van de gepensioneerden.

Zijn er wel zo ontzettend veel pensioenfondsen nodig? 
Op 25.10.2021 was er een overleg in Tilburg van de 
strijders van het onrecht met het bureau Nedspar, 
dit is een adviesorgaan van de overheid. De uitslag 
hoop ik volgende week te krijgen. De belangrijkste en 
invloedrijkste specialisten op dit gebied zijn o.a. Jaap van 
Praag, Rob de Brouwer, Holke Flapper (met deze man ben 
ik persoonlijk bevriend). Verdere geplande overlegging 
met de overheid vinden plaats o.a. op 6.11.2021 in 
Apeldoorn en op 18.11.2021.

Actuele info: Advocaat en hoogleraar Europees Recht aan 
de universiteit in Utrecht, de heer Hans van Meerten, 
behartigt nu de pensioenbelangen van 5 PMT leden om 
de Nederlandse pensioenrechten alsnog geïndexeerd 
te krijgen, en wel met terugwerkende kracht.  Het 
niet indexeren is in strijd met het Europees Recht, 
moeten waardevast zijn, moeten worden gezien als “ 
Eigendomsrecht “ van haar leden. Dit is overeenkomstig 
reeds gedane uitspraken van het Justitioneel en Europees 
Hof in Luxemburg, en overeenkomstig uitspraken van 
Rechten van de Mens.

Lievelde, 1 november 2021
Joop Beuting
De Smidse 3 
7137 SG Lievelde   
tel. 0544-370717 
e-mail: j.beuting6@upcmail.nl 

P.S.Tot ca. 5 jaar geleden heb ik mij eveneens intensief 
ingezet voor de kwestie van het niet indexeren van de 
Nederlandse pensioenen. Sindsdien wordt ik door de 
actievoerders in deze kwestie van de ontwikkelingen en 
activiteiten op de hoogte gehouden. De laatste 5 jaren 
heb ik mij bijna uitsluitend bezig met de problematiek 
van het belastingverdrag van 2012 tussen Nederland en 
Duitsland.

ONTWIKKELINGEN  GEVECHTEN  TEGEN  NIET  INDEXEREN  VAN NEDERLANDSE  PENSIOENEN
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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

WWW.TEKLOEZE.NL
BIJ RIOOL- OF STANKPROBLEMEN 

BEL: 0315 33 03 75

LAST VAN ‘N 
VERSTOPPING?

ZORGT DAT ‘T DOORLOOPT
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December (1)
Zijn de surprises al bijna klaar? 
De rijmwoorden dwarrelen 
door elkaar. Waar zijn de 
cadeautjes voor Lenna en 
Sjaak? Zou jíj die nu kopen of 
was dat mijn taak? Ik kom, 
zoals elk jaar, weer  veel tijd 
te kort en weet niet of deze 
surprise wat wordt.

Sinterklaas
We zijn in december aanbeland 
en dan viert Sinterklaas zijn 
verjaardag en delen velen in 

de feestvreugde, samen met familie of vrienden. En dat 
is nog maar het begin van een maand met activiteiten 
waarbij hoop, licht, samenzijn en gezelligheid de 
belangrijkste elementen zijn. Hoewel de kruidnoten begin 
september al in de winkels lagen, is de échte aanzet voor 
de feestdagen van december toch de aankomst van de 
goedheiligman in november.

Traditie
Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas  
en natuurlijk …..... 
Alle zwarte Pieten zijn ontslagen en besloten was om het 
overgebleven potje zwartsel over alle nieuwe knechten 
uit te smeren, ieder een paar vegen. Of moet ik van 
assistenten spreken? 
De jarenlange discussie en onrust rond het personeel 
van Sint werd voornamelijk gevoed door mensen die een 
uiterlijke aanpassing voorstonden en mensen die bang 
waren dat de aard van deze traditie daardoor verloren 
zou gaan. Maar die traditie was in de afgelopen decennia 
al danig veranderd: Zwarte Piet was in mijn jeugd een 
soort boeman met roe en zak, die je zoveel angst moest 
inboezemen, dat je de neiging om ook maar het minste 
kattenkwaad uit te halen sterk onderdrukte, omdat je 
anders na kennismaking met de roe via de zak in Spanje 
kon belanden. Pieten zijn nu vrolijk rondspringende, 
slimme  mannen én vrouwen. Over die wijzigingen binnen 
de traditie is weinig commotie ontstaan.

Eveneens veranderd, de versnaperingen: pepernoten, 
schuimpjes en suikergoed. Pepernoten, met hun 
specifieke anijssmaak, zijn nog wel te vinden, maar ze 
zijn letterlijk en figuurlijk bedolven onder bergen diverse 
soorten en merken kruidnoten, die, vreemd genoeg, door 
velen nog wel pepernoten genoemd worden, terwijl dat 
echt niet op de zakjes staat. 
En een diersoort met een ongezond karakter die 
maar kort bedreigd is geweest en waarvoor geen 
fokprogramma opgezet werd, was het suikerbeest, nu 
bijna uitgeroeid. Soms duiken er kleine exemplaren op, 
die wel in een kindermond verdwijnen.

In aantocht, maar optocht en Sintocht op de tocht
Hoe de intocht in onze gemeente verlopen is, was 
bij het samenstellen van dit verhaal niet bekend. De 
mogelijkheid om op de markt de grote kindervriend 
weer massaal te verwelkomen, leek door maatregelen 
in verband met corona behoorlijk op de tocht komen te 
staan. Hopelijk heeft Dieuwertje de kinderharten warm 
gehouden en een eventueel gemis gecompenseerd. 
Waarschijnlijk zullen weinigen zich door mogelijke 
beperkingen de viering van het kinderfeest in huiselijke 
kring laten ontnemen. Van zo’n feest hoor je ook alleen 
maar te genieten.

Kaarslicht
Ondertussen is op 28 
november met advent 
ook de aanloop naar het 
kerstfeest begonnen. Elke 
week wordt er een kaars meer aangestoken. Het is de 
periode van vier weken voor kerst, die in christelijke 
kringen de betekenis heeft van hoop en verwachting. 
Kerstmis is het feest van het licht en de beleving van het 
kerstgevoel is inhoudelijk en gebaseerd op de geboorte 
van Jezus, ook het licht der wereld genoemd.
Het jodendom kent eveneens een lichtjesfeest: Chanoeka 
en de 8-armige kandelaar die van 28 november tot 6 
december dienst doet, heet Chanoekia. De achtergrond 
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December (2)
van dat feest is vanzelfsprekend een andere dan bij het 
christendom. En op Wereldlichtjesdag, de tweede zondag 
van december, worden er kaarsjes aangestoken ter 
nagedachtenis aan overleden kinderen. 

Stemming
Er wordt op verschillende manieren naar kerstmis 
toegeleefd, afhankelijk van de wijze waarop het feest 
beleefd wordt. De oorsprong van het feest raakt zo 
langzamerhand op de achtergrond en bij veel gezinnen is 
pakjesavond verhuisd naar de kerstdagen. 
De commercie bombardeert ons al vroeg met reclames 
en folders met aanbiedingen die de feestvreugde moeten 

verhogen. Het centrum was 
ook eind oktober al uitgerust 
met de feestverlichting boven 
de straten. Onderzoek  heeft 
overigens uitgewezen dat het 
vroegtijdig neerzetten van de 
kerstboom echt gelukkiger 
maakt en dat het optuigen 
goed is voor het geluksgevoel. 

Wat let ons dan om zelf zoiets te ervaren? Ik heb geen 
katholieke achtergrond, maar al jaren ligt op zolder 
een fraaie kerststal. Vorig jaar heb ik hem opgesteld, 
het werkte positief op mijn humeur en meer dan een 
kerstboom deed het me aan de betekenis van het feest 
denken.  

Terwijl de dagen steeds korter worden, verlangen we in 
een stressvolle tijd ook steeds meer naar licht, verlichting 
en ontspanning. Een van de lichtpuntjes in Lichtenvoorde 
is Let it Snow, maar dit sfeervolle door winkeliers en 
horeca georganiseerde evenement komt door het 
gedrang misschien ook in het gedrang (om).

Genieten
Het televisieaanbod deze maand herbergt veel speciale 
programma’s zoals Top 2000 à gogo en kerstedities van 
o.a. All you need is love,  Een Huis Vol, een kerstcircus, 

loterijprogramma’s en uiteraard kerstfilms, waaronder 
natuurlijk A Christmas Carol en/of Scrooge. Alles om ons 
in de stemming te brengen, en dat lukt wat mij betreft 
behoorlijk goed. Ik huur bovendien een eigen kerstcircus 
in, waarvan ik wat langer geniet. (En de molletjes van de 
warmte.) 

Voor het versturen van kerst- en nieuwjaarswensen 
moet je even de tijd nemen, vooral als je nog kaarten 
zelf schrijft. Je denkt daarbij, soms met een persoonlijke 
boodschap, aan mensen die je dierbaar zijn. Het is een 
waardevolle bezigheid.

Feestdagen
Alles komt met de kerstdagen samen en samenzijn en 
gezelligheid staan tijdens die dagen voorop. Het feest 
wordt thuis meestal met spelletjes en lekker eten 
gevierd en in de kerk gezamenlijk beleefd tijdens speciale 
diensten. Hopelijk blijft ‘Vrede op aarde’ niet alleen een 
wens, maar krijgt het in kleine kring en groter verband 
ook echt inhoud. Dat gaat echter niet vanzelf. 
Bij de oudejaarsconference (het mag ook een andere 
bezigheid zijn) smikkelen we oliebollen en appelflappen, 
zelfgebakken of bij een van de kraampjes of stalletjes 
in het dorp gehaald. Elk jaar doe ik een vergelijkend 
warenonderzoek en één ronde is zelden genoeg voor een 
beslissing.
Dan is het tijd om afscheid te nemen van 2021. De 
dagen lengen weer en als we eventuele beperkende 
maatregelen als een deel van de oplossing zien, dan 
kunnen we verwachtingsvol en positief het nieuwe jaar 
instappen. Geniet eerst nog van een fijne maand en van 
elkaar.

Erik van de Groep
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
Introductie Windows 11
Microsoft slingerde op 4 oktober 2021 Windows 11 de wereld in. Vanaf deze datum kunnen computergebruikers dit 
nieuwe besturingssysteem downloaden en installeren. Verder startte ook de verkoop van nieuwe pc’s en laptops met de 
recentste Windows-versie.

Ondersteuning Windows 10
Niet iedere computer kan met Windows 11 werken. Dat is niet erg want Microsoft geeft Windows 10 de komende jaren 
nog (veiligheid)updates. Volgens de Amerikaanse softwareontwikkelaar stopt de onder-steuning pas op 14 oktober 2025. 
Nu al naar Windows 11 switchen is dus niet per se nodig. Veel computer-gebruikers wachten juist bewust even af, omdat 
een nieuw besturingssysteem vaak last heeft van kinder-ziektes.

Verschillen met Windows 10
Wie de nieuwsgierigheid niet kan onderdrukken, wil 
misschien zo snel mogelijk over naar Windows 11. Er zijn 
wel wat verschillen met Windows 10. Neem dus even de tijd 
om aan het fonkelnieuwe besturingssys-teem te wennen. 
De belangrijkste wijziging is het Startmenu. Dat opent nu 
midden op het scherm en heeft een nieuwe indeling. De 
Startknop is eveneens naar het midden opgeschoven.
Ook het instellingenmenu is opgefrist. Verder is het nieuwe 
Widgets-venster de moeite waard. Voeg naar eigen wens 
widgets toe en volg allerlei berichtgeving op de voet. Denk 
aan een agenda, e-mails, taken en verkeersinformatie. Het Widgets-venster heeft ook een overzicht met het laatste 
nieuws. Tot slot krijgt Windows 11 naar verwachting in 2022 een functie om Android-apps te installeren.

Wie krijgt Windows 11?
Windows 11 werkt dus niet op alle pc’s. Het besturingssysteem 
stelt namelijk hoge eisen aan de hardware. Zo mag de processor 
niet te oud zijn. Verder is er vergeleken met Windows 10 meer 
werkgeheugen en opslagcapaciteit vereist. Tot slot heeft Microsoft 
ook wat specifieke voorwaarden, zoals een aparte beveiligingschip 
(TPM 2.0). Benieuwd of uw computer geschikt is voor Windows 
11? Als de pc of laptop nog relatief jong is, maakt het systeem kans. 
Kijk met de gratis applicatie PC Health Check of de computer met 
Windows 11 overweg kan. 

Dat werkt zo: 
Surf naar de Microsoft-website. Scrol flink naar beneden.
Klik onder ‘Compatibiliteit controleren’ op De PC Health 
Check-App downloaden. Een voortgangsvenster van het 
downloaden verschijnt in beeld. Open de download zodra 
deze klaar is. De download staat in de downloadmap 
in de browser maar ook in de map 'Downloads' in de 
Verkenner. Eventueel krijgt u een waarschuwing. Klik op 
OK. Zet vinkje voor Ik ga akkoord met de voorwaarden in de 
overeenkomst.
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Van Digibeet naar Digibeter (2)
1. Klik op Installeren. 2. Klik op Voltooien. 
3. Klik op Nu zoeken.
De app geeft direct aan of de computer geschikt is voor Windows 11. Voldoet de computer niet aan alle eisen, dan staat 
er aan welke onderdelen dat ligt. Klik op Alle resultaten bekijken voor extra details.

Back-up maken
Bij een upgrade naar Windows 11 blijven alle programma’s en persoonlijke bestanden intact. Toch is het voor de 
zekerheid verstandig om voorafgaand aan de upgrade een back-up van persoonlijke bestanden te maken. Als de 
installatie onverhoopt mislukt, bent u tenminste geen dierbare gegevens kwijt. Gebruik voor een back-up bijvoorbeeld 
een usb-stick, externe harde schijf of online opslagdienst.

Uitrol via Windows Update
Iedereen met een geschikte computer krijgt Windows 11 via 
Windows Update aangeboden. Dat gebeurt gefaseerd. Het kan 
wel tot de zomer van 2022 duren voordat u de upgrade krijgt 
aangeboden. Wel is het mogelijk om alvast bij Windows Update 
te spieken of Windows 11 voor uw computer klaarstaat. Dat 
werkt zo:
• Klik op de Startknop > Instellingen > Bijwerken en 

beveiliging om Windows Update te openen.
• Klik op Naar updates zoeken. Zodra Windows 11 klaarstaat, 

kunt u de installatie starten.

Upgrade handmatig installeren
Wie niet wil wachten tot zijn computer aan de 
beurt is, kan Windows 11 handmatig installeren. 
Dat raad ik echter af. Microsoft stelt zijn nieuwste 
besturingssysteem namelijk bewust gefaseerd 
beschikbaar. Eerst zijn de computers aan de beurt die 
naar verwachting de minste problemen opleveren. 
Komen er moeilijkheden aan het licht, dan past 
Microsoft het besturingssysteem hierop aan. Bij een 
late installatie via Windows Update zijn dus al heel wat 
obstakels uit de weg geruimd. Met een handmatige 
in stallatie slaat u dit proces over. Met alle risico's die 
daarbij horen
• Wilt u een Windows 10-computer toch nu al 

upgraden naar Windows 11? Doe dat dan met de 
Windows 11-installatie-assistent.

• Surf naar de Microsoft-website.
• Klik onder ‘Windows 11-installatie-assistent’ op 

Download nu.
• Dubbelklik op het zojuist gedownloade exe-bestand.
• Klik op Ja > Accepteren en installeren.
De installatie-assistent downloadt en installeert Windows 11. Dat kan even duren, maar de computer blijft tussendoor 
gewoon werken. Na afloop start de computer opnieuw op. De vernieuwde gebruikersomgeving van Windows 11 
verschijnt op het scherm.
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Van Digibeet naar Digibeter (3)
Schone installatie
Een schone installatie van Windows 11 uitvoeren kan ook. Roep hiervoor de hulp in van een ervaren computerspecialist. 
De installatie vindt vanaf een usb-stick of dvd plaats. Dat is lastiger dan het uitvoeren van een upgrade, want het is de 
bedoeling om de computer vanaf dit opslagmedium op te starten. Houd er rekening mee dat een schone installatie geen 
persoonlijke bestanden en programma’s overzet. Opgeslagen gegevens raakt u dus kwijt.

Nogmaals let op: Dit geldt voor iedereen:
Wil een computer upgraden of updaten zoals hierboven is aangegeven, zorg altijd dat je een backup van de gegevens 
hebt en ook de originele installatie bestanden hebt van de  programma’s die je gebruikt. Bij twijfel laat je dan adviseren 
of helpen door iemand met kennis van zaken.

Op verhaal komen
De tijd

Er is zo maar weer een jaar voorbij.
Waar is de tijd gebleven? Een veel gehoorde vraag.
De tijd verglijdt, zeggen we vaak. Maar tijd, wat is dat 
dan?

Is dat het steeds opnieuw 
verschijnen en verdwijnen van 
de seizoenen, die wij een naam  
gegeven hebben? 
We hebben geprobeerd de 
tijd in onze greep te krijgen 
met een kalender en een klok. 

We hebben jaren, maanden, weken, dagen en uren 
uitgevonden. We hebben ze een naam, of een nummer 
gegeven. 
Als mensen kunnen we de eigen tijd van leven benoemen 
in periodes: jeugd, volwassenheid, ouderdom. We kennen 
tijd van spelen, leren, liefhebben, werken, rusten. Tijden 
van voorspoed, van ziekte, van tegenslag. Coronatijd, 
oorlogstijd.

Thomas Verbogt laat in zijn boek ‘Verdwenen tijd’ zijn 
hoofdpersoon een vrouw ontmoeten die zegt dat ze 
elkaar eerder hebben gezien. Ze komt hem vaag bekend 
voor, maar weet toch niet wie ze is. Hij komt haar steeds 
opnieuw tegen, en ze vindt dat hij er zelf achter moet 
komen, waarvan hij haar kent.
Langzaam maar zeker beseft hij dat hij haar gezicht even 
verschrikt door een raam zag kijken. Ze was er getuige 
van toen hij als zestienjarige jongen stiekem in een auto 

reed, waarbij hij haar zusje overreed, en er vandoor 
ging. Niemand kwam de toedracht van het ongeluk ooit 
te weten. Het meisje was dood en haar zusje zweeg. 
Zelf wist hij er niets meer van tot het moment dat hij de 
vrouw herkende. We kunnen dus een bepaalde tijd uit 
ons leven onbewust uit ons geheugen verdringen.
 
Weten we dan nu wat tijd is? Wie daarin heeft 
doorgeleerd kan er misschien een interessant verhaal 
over opdissen, maar ik weet het nog steeds niet.
Hoe ouder ik wordt, hoe meer ik ga nadenken over de tijd 
die nog voor ons ligt. Misschien is er nog maar weinig tijd 
voor we ‘oet de tied kommen’, zoals men in Twente zegt. 
Onbelangrijke onderwerpen kunnen ons niet meer zo 
boeien. Geen gedoe, geen fratsen.

De komende weken 
draait het om familie, 
gezelligheid, samen 
eten, in harmonie met 
iedereen. En als op 
oudejaarsavond de klok 
in beeld verschijnt en 
de seconden wegtikt, 
wensen we elkaar veel 
gezondheid. Dat doe ik 
ook aan uw adres:

Fijne kerstdagen en veel gezondheid in 2022. En vooral: 
Veel ‘quality time!’

Truus Engelbarts
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 Gemeente info
De gemeente heeft al in een eerder stadium via diverse 
kanalen gecommuniceerd dat de VIT hulp niet meer 
regionaal georganiseerd kon worden en de organisatie 
zou worden ontbonden. De gemeente Oost Gelre heeft 
duidelijk aangegeven deze vorm van hulpverlening erg 
belangrijk te vinden en deze te willen behouden. Daarom 
de onderstaande verklaring namens de gemeente.
Brief wethouder Jos Hoederboom (gemeente Oost Gelre) 
m.b.t. VIT Hulp

Beste meneer/mevrouw,

VIT-hulp bij mantelzorg 
heeft u in het voorjaar 
geïnformeerd dat zij 
haar activiteiten per 1 
oktober beëindigt. In 

goed overleg hebben we gewerkt aan de voortzetting 
van de mantelzorgondersteuning. Vanaf 1 oktober is 
de ondersteuning van mantelzorgers in Oost Gelre 
ondergebracht bij het Sociaal Team van de gemeente. 
Dit geldt ook voor de inzet van de vrijwilligers als hulp bij 
mantelzorg.

Vertrouwd gezicht
We zijn blij u te kunnen laten weten dat 
mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel de overstap van 
VIT naar het Sociaal Team maakt. Zij blijft het vertrouwde 
gezicht en aanspreekpunt voor mantelzorgers. 

Hoe verwijst u mantelzorgers?
Mantelzorgers met een ondersteuningsvraag en 
inzet van een vrijwilliger kunt u verwijzen naar de 
mantelzorgconsulent. Dat kan rechtstreeks, maar ook 
via het Sociaal Team. Ingrid te Winkel is bereikbaar op 
maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
via 06 – 10 97 81 81 of i.tewinkel@oostgelre.nl.  Het 
Sociaal Team is bereikbaar via sociaalteam@oostgelre.
nl of (0544) 39 36 16 (op werkdagen van 09.00 tot 12.30 
uur). 

Informatie over mantelzorgondersteuning
We delen informatie over mantelzorgondersteuning op 
onze sites (www.oostgelre.nl en www.sameninoostgelre.
nl). Ook maken we gebruik van sociale media en de 
gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids. 

Wilt u deze informatie delen? 
Medewerkers/collega’s 
binnen uw organisatie 
komen mogelijk in 
contact met (potentiële) 
mantelzorgers. Wij vragen u 
daarom deze bij mantelzorg 
matie met hen te delen. Heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op met Carry de Vries. Dat kan via c.devries@
oostgelre.nl of via (0544) 39 35 58. 
Met vriendelijke groet, 
w.g. Jos Hoenderboom
Wethouder zorg & jeugd  

Een beroep doen op Stichting Schuldhulp Op Maat 
(SOM). Ook als u nog geen schulden hebt. 

Schuldhulpmaatje
U krijgt van SOM een 
schuldhulpmaatje. Dat 
is een vrijwilliger die u 
gaat helpen om goed 
met geld om te gaan. 
Deze vrijwilliger leert u de volgende dingen:
•  belangrijke papieren ordenen (rekeningen, afschriften 

enzovoort.)
• een begroting maken (inkomsten en uitgaven)
• geld opzij zetten voor grote uitgaven
•  betalingen regelen (automatische incasso, gespreid 

betalen)
• omgaan met betalingsachterstanden
• gebruik maken van financiële regelingen
• manieren om geld te besparen
• sparen, lenen en verzekeren
• keuzes maken
• verleidingen weerstaan

Schulden
Hebt u al schulden? En weet u niet zo goed hoe u daar 
weer uit komt? Ook dan kunt u hulp krijgen bij SOM.
Links naar websites die u verder kunnen helpen:
www.schuldhulpmaatje.nl
www.uitdeschulden.nu
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Bijzondere treffers 2021

Het jaar 2021 is al bijna weer te einde en het leek me leuk om een aantal zaken die mij zijn opgevallen op te schrijven bij 
alles wat ik wel of niet heb gedaan.

Het begon voor mij met de eerste treffer in februari, die enorm koude week met vorst tot min 15 graden in onze 
gemeente. Wat mij opviel was dat er opeens weer een sterrenhemel was met duizenden sterren, iets dat ik tientallen 
jaren niet meer heb gezien ook niet in de zomer. Die week was er oostenwind dus van onze Oosterburen, die is dus 
blijkbaar minder vervuild dan de wind uit de overige richtingen.

In het voorjaar was er de volgende treffer in de natuur, de BBB, nee geen probleem waar dames zich vaak aan ergeren, 
maar Brandnetels, Bramenstruiken en Berken. Het lijkt alsof er bijna niets anders meer groeit in de natuur, waarbij het 
eindelijk weer een behoorlijk groeizaam jaar was met regelmatig een buitje, gelukkig niet zo erg als in Valkenburg. De 
droogte van de afgelopen jaren heeft vooral de grote Berken goed te pakken gehad er zijn er honderden verdroogd in 
onze gemeente. Dit geeft overigens goed aan dat Naaldbomen het beter doen dan Loofbomen op de zandgronden, net 
als de Veluwe.

In de zomer viel de volgende treffer op, de voorruit van de auto moest een paar keer goed gewassen worden vanwege 
alle insecten. Dit verschijnsel ken ik nog goed uit de jaren 60, 70 en 80. In die goede oude tijd kon je de auto na een ritje 
van 10 km opnieuw wassen, tenminste aan de voorzijde.

Misschien heeft deze treffer wel met de voorgaande te maken, ik heb tijdens mijn dagelijkse wandelingen of fietstochten 
slechts enkele velden gezien die met round- up of een ander bestrijdingsmiddel behandeld waren, dus daardoor meer 
insecten? 

Een treffer van geheel andere orde was de nieuwe zoab asfalt laag op de Twente route, het is ook in Lievelde veel 
rustiger ’s nachts, duidelijk minder verkeerslawaai.

Wat echter wel opviel tijdens de werkzaamheden aan de Twente route is dat er grof geschat tussen de 100 en 200 
zogenaamde verkeersregelaars overal rondlopen die de gehele dag maar een beetje kijken maar eigenlijk niets doen. 
Wie dit heeft uitgevonden heeft voor mij recht op de Minustreffertrofee van dit jaar, er is in Nederland genoeg vraag 
naar personeel in echte banen.

Tot zover mijn Treffers in 2021.

Met vriendelijk groet,

Wouter Broekhof
Lievelde
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Filmseizoen 2021/2022 

De Treffer, 
aanvang 14.00 uur. 

28 januari 2022: Parasite 
(130 min.) 
Parasite: de Zuid Koreaanse 
film hit die in 2019 de 
wereld veroverde en 
volgens velen werd 
beschouwd als 'Een van 
de beste films van 2019'. 
De Zuid-Koreaanse thriller 
won o.a. de belangrijkste 
filmprijs die er is: de 
Oscar voor beste film gewonnen. Het is de eerste niet-
Engelstalige film ooit die de hoofdprijs op het Oscar gala 
kreeg. De film van regisseur Joon-Ho Bong won in totaal 
vier Oscars, waaronder ook die voor beste regie en beste 
buitenlandse film, en is daarmee de grote winnaar van de 
avond geworden.
De werkloze Ki-taek en zijn gezin leven in een krappe 
woning een arm bestaan. Ze raken bijzonder gefascineerd 
door de rijke familie Park en zien mogelijkheden om van 
hun luxueuze bestaan te profiteren. Het gezin probeert 
langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot het leven 
van de familie en heeft daarbij geen moeite met een paar 
leugentjes om eigen bestwil. Een onverwacht voorval 
gooit echter roet in het eten, waardoor ze alles op alles 
moeten zetten om hun nieuwe leven in stand te houden.

25 februari: Erin Brockovich  
(130 min.) 
Acteurs: David Brisbin Albert 
Finney Dawn Didawick Valente 
Rodriguez Julia Roberts Erin 
Brockovich-Ellis
Regisseur: Steven Soderbergh

Erin Brockovich is een 
gescheiden moeder met drie 

kleine kinderen die alles op alles zet om haar gezin te 
kunnen onderhouden. Als Erin eindelijk een respectabele 
baan heeft gevonden bij een advocatenkantoor, wil ze 
bewijzen dat ze meer in huis heeft dan een paar borsten 
en lange benen. Ze komt er door eigen onderzoek achter 

dat een miljarden bedrijf drinkwater vervuilt met het 
lozen van gif. In eerste instantie neemt niemand Erin 
serieus, zelfs de zieke bewoners van het nabijgelegen 
woestijn stadje niet. Samen met haar baas zet ze de strijd 
voort, met alle gevolgen van dien. Julia Roberts speelt 
in dit waargebeurde verhaal de rol van Erin Brockovich. 
Een compleet andere persoonlijkheid dan we van 
haar gewend zijn... sexy, een tikkeltje ordinair en soms 
verrassend grof in de mond.

25 maart: De beentjes van 
sint Hildegard. (103 min.) 
De filmtopper van 2020!
Komisch drama over het los 
willen breken uit vastgeroeste 
patronen.
Jan (Herman Finkers) is 35 
jaar getrouwd met Gedda 
(Johanna ter Steege). Gedda 
houdt zóveel van Jan dat hij 
het er benauwd van krijgt. 
Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. 
Als hij een glas van tafel wil pakken, is zij hem al voor en 
reikt hem het glas aan. Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, 
vriendschappen, vakanties en al hun andere bezigheden.
In de nieuwe, vrijwel volledig Twentstalige film van Johan 
Nijenhuis is de vraag hoeveel liefde eigenlijk te veel is en 
hoeveel vrijheid jij en je partner willen én nodig hebben. 
Herman Finkers maakt niet alleen zijn speelfilmdebuut, 
hij schreef ook het scenario van deze tragikomische film.              
Een film die het bekijken voor de 2e of zelfs de 3e keer 
waard is, volgens velen!!
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Kortingen

KORTINGEN Speciaal voor leden van 
KBO Lichtenvoorde

Juristentelefoon: JUUST advocaten Tel. 0544-397 200

BERDEN MODE Varsseveld:
U ontvangt 10 % korting op niet afgeprijsde artikelen op 
vertoon van de op uw naamgestelde KBO pas. Maar…. 
voor nieuwe leden, zij ontvangen geen pas meer, geldt 
de welkomstbrief met daarop het lidmaatschapsnummer, 
als zodanig.  Ook dient u zich te legitimeren met bijv. 
paspoort, rijbewijs of identificatiebewijs.

Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Dijkstraat 5:
Voor € 34,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 
maal per maand, verantwoord sporten onder leiding van 
een fysiotherapeut.  Max. 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 Fysiotherapie 
Lichtenvoorde. 

Tel: 0544-372727 
of e-mail: richard@fysiolichtenvoorde.nl
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre  
aan de Esstraat waar u onder deskundige leiding een 
individueel programma kunt afwerken. Zij bieden KBO 
leden 10 % korting. (tel. 0544-375555) 

GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de 
Varsseveldseweg (breng een geldig legitimatie bewijs 
en uw KBO * pasje mee.NB: Ons is gebleken dat dit een 
vrij lastige procedure is. Daarnaast blijkt het voordeel 
erg klein te zijn, vooral als u er naast plaatst dat jaarlijks 
terugkerend, een bijdrage van € 5,00 betaald moet 
worden om uw pasjes actief te houden.

FASv: Federatie van Algemene Senioren verenigingen, 
de landelijke organisatie waar KBO Lichtenvoorde bij is 
aangesloten, biedt ook ledenkortingen/-voordelen aan. 
Voor de details verwijzen wij u graag naar hun website  
www.fasv.nl. Ook via onze eigen website 
www.kbolichtenvoorde.nl kunt op de FASv-site komen.

‘ Verspreiding van ons blad 'De Treffer’ 
en magazine 'Vijftig+'

Schema van voorbereiding voor 2022 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie 
nr 2, februari 2022 06 januari 27 januari
nr 3, maart 03 februari 24 februari
nr 4, april 10 maart 31 maart
nr 5, mei 07 april 28 april
nr 6, juni 05 mei  02 juni *) (ivm Hemelvaart) 
nrs 7/8, juli/augustus 09 juni 30 juni
nr 9, september 04 augustus 25 augustus
nr 10, oktober 08 september 29 september
nr 11, november 06 oktober 27 oktober
nrs 12/1 dec./jan.’22/’23 10 november 01 december

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van blad  'De Treffer' ontvangen, neem dan contact op met  
de heer Antoon Rooks, tel. 373768/06 4044 3802 of neem een exemplaar mee uit de lektuurbak in de gang.
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Weekoverzicht aktiviteiten

Nergens crisis

Maandag:
09.30-11.30 uur Portretschilderen 
09.30-11.30 uur Studiekring (even wkn)
09.30-11.30 uur Darten
13.30-15.30 uur Omgaan met je mobile (workshop)
13.30-15.30 uur Zentangle (workshop)
14.00-           uur Leesclub (eigen planning)
14.00-15.00 uur MBVO
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgen

Dinsdag:
Fietsen: start 09.30 uur
09.00-11.00 uur Handwerken
09.30-11.30 uur Inloopcafé
09.30-11.30 uur Schilderen en tekenen
10.00-12.00 uur Bridgeles (cursus)
14.00-17.00 uur Bridgeclub
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
13.30-16.00 uur Houtsnijden/beeldhouwen
13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten

Woensdag:
Seniorenkoor: startdatum uitgesteld
09.30-10.00 uur Wandelvoetbal inloop 
10.00-11.30 uur training wandelvoetbal
10.00-12.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)

14.00-16.00 uur  Ondersteuning voor 
PC/iPad/tablet/mob.tel etc.
13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgeclub

Donderdag:
Wandelclub: even weken, start 09.30 uur
09.30-11.30 uur Inloopcafé
09.30-11.45 uur Koersbal
09.00-10.00 uur Yoga
10.15-11.15 uur Yoga
10.00-12.00 uur Bridgeles (cursus)
13.30-17.00 uur Bridgen en kaarten
13.30-17.00 uur Biljarten
13.30-15.00 uur Linedance
15.30-17.00 uur Linedance
14.00-16.00 uur Bridge gevorderden (cursus)
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgeclub

Vrijdag:
12.15-16.30 uur Spaans
13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten

Zondag:
fietsen: 1e en 3e zondag van de maand, start 10 uur

Kerstmis is altijd een goed gebaar,
het is een tijd van houden van elkaar.

Alweer een kostbaar jaar voorbij,
maar toch is altijd iedereen blij.

Laat het volgende jaar nog wat beter gaan,
en laat het vrede zijn in elke laan.

Ook ik wens iedereen een goed kerstfeest,
terwijl iedereen zijn kerstkaart leest.

Ik zou willen dat het het hele jaar kerst is,
want dat betekent: Nergens crisis!
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Bestuur en ondersteuning

Lidwien Reukers
voorzitter  tel. 06- 334 9971

voorzitter@kbolichtenvoorde.nl
Jan Wolterink
secretaris tel. 06 5427 2541

secretaris@kbolichtenvoorde.nl
Fons Bokkers
penningmeester tel. 373074

penningmeester@kbolichtenvoorde.nl
Ton Jolij 
coördinator Educatie tel. 06 4113 0412
Stien Pothof 
coördinator Culturele Activiteiten tel.  06 5025 2702
Thea Elferink-ten Have en Lidy Borgers
coördinator Welzijn tel. 373878 / 06 5476 5067
Hans Winters  
redactie/pr  tel. 06 8327 4062
Hans Halink
Algemeen tel. 374744

Reizen:
Evy Veuger-van der Kamp  tel. 371589
Lidy Borgers-Kluit   tel. 373300
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.)
E-mail: ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

Redactie KBO De Treffer: 
Ans Vonhof-Baumann tel. 374520 
 (06 3091 0719)
E-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl

Van Heijdenstraat 17 Lichtenvoorde (0544) 39 30 40
 Den Koem 2 Groenlo (0544) 74 50 90

Openingstijden:
Ma t/m do: 7.00 - 20.00
Vr: 7.00 - 21.00
Za: 7.00 - 20.00
Zo:  10.00 - 18.00

“Al je boodschappen 
op één plek, 

we helpen je graag.”

Van Heijdenstraat 17 Lichtenvoorde (0544) 39 30 40
 Den Koem 2 Groenlo (0544) 74 50 90

Openingstijden:
Ma t/m do: 7.00 - 20.00
Vr: 7.00 - 21.00
Za: 7.00 - 20.00
Zo:  10.00 - 18.00

De goedkoopste 

van Lichtenvoorde!



Koopsompolis van GUV - belasting besparen en/of geld reserveren. 
GUV heeft een koopsomverzekering die ervoor kan zorgen dat u een fi scaal voordeel kunt
behalen. Daarnaast kan dit ook belangrijk zijn voor het geval u in een verzorgingshuis of ver-
pleeginstelling opgenomen wordt. De waarde van de polis onder de 7.232 euro (2020) wordt 
namelijk niet meegeteld in box3. 

GUV Deposito - een zeker gevoel
GUV biedt ook deposito’s aan waarmee men geld kan reserveren voor een uitvaart.
Dat kan door grotere stortingen, maar ook door maandelijkse incasso’s. Zo spaart u zonder dat u 
er aan hoeft te denken.

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

GUVUitvaartverzekering ook non-profit!

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

• Één vertrouwd aanspreekpunt 

• Zonder winstoogmerk - de laagste tarieven!

• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

GUVUitvaartzorg

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

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

Yarden, Monuta of Dela verzekerd?  Bel ook dan eerst GUV, wij helpen altijd!
Wij verzorgen het pakket met diensten zonder dat u daarvoor bijbetaalt.

Dat garanderen wij u! 
Bij een verzekerde som is GUV zelfs regelmatig meer dan 1.700 euro goedkoper!

Bel eerst GUV en wij regelen alles voor u.

                      Willy       Marijke                       Maike                                     Ans     Willemijn   Xandra
      Etienne                           Tim    Tom                        Gerard       Thijs                                                  Henk-Jan    
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