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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

sinds 1897

Hét vertrouwde adres

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

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

Beste leden. 

Het jaar 2022 is reeds enkele weken 
oud. De kerstboom is inmiddels 
afgetuigd en de jaarwisseling ligt 
achter ons. Hoe gaat het  met u?

Ik hoop dat onze leden en degene die dit blad lezen 
gezond zijn. Graag wil ik gebruik maken om via deze 
weg mijn wens uit te spreken dat u allen het komende 
jaar veel vreugde en zonneschijn mag ontvangen. Een 
vriendelijk woord en een lieve lach van mensen die u 
omringen.  Een nieuw jaar, nieuwe dromen, geluk in grote 
en hele kleine dingen maar vooral geluk in elkaar.

Ik wens u allemaal “het allerbeste voor het nieuwe jaar”. 
We kijken vooruit om er het beste van maken met veel 
mooie activiteiten en samenkomsten. Want “hoe meer 
zielen hoe meer vreugd”,  is een oud gezegde, maar wel 
doeltreffend.  In en rond ‘De Treffer’ is het de laatste 
maand van het jaar 2021 veel te stil geweest. Dat was niet 
fijn voor alle leden die gebruik maken van de activiteiten 
maar het was niet anders. We hopen op spoedig betere 
tijden. 

Binnen de redactie is opnieuw veel werk verzet om er een 
mooi exemplaar van te maken. Ook dit keer opnieuw een 
goed gevuld clubblad met goede informatie en nieuws 
waar u uw voordeel mee kunt doen. In deze eerste editie 
van 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen op  
16 maart a.s. nader toegelicht. ‘De Treffer’ wordt op 
die dag ingericht als een van de vele stemlokalen in de 
gemeente. 

Heeft u behoefte aan een warme maaltijd, die door 
vrijwilligers dagelijks bij u aan de deur bezorgd wordt? 
U leest erover in dit blad. Het duurt nog even maar 
de voorbereidingen voor de Passion zijn in volle gang. 
Geïnteresseerd? Lees dan snel verder.

Warme groet, Lidwien Reukers, vz 

voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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Agenda
• 09 en 16 feb. Thema: Neem veilig deel aan het verkeer. 
• 23 feb. Thema: Werkgroep belasting.
• Kruisjassen in 2022: 06 april, 21 sept., 14 dec. 
• Bingo in 2022: 23 maart en 26 okt.
• Vrijwilligersmiddag: 7 dec.2022 !!!
• Welkom nieuwe leden 10.30 uur: 16 feb.  23 mrt. en 20 apr.
• Bloemschikken: groep A: 02 mrt, 13 april, 18 mei. 

Groep B: 16 mrt, 13 april, 25 mei. 
• Keramiek: Kikkers workshop aanvang 09.00 uur: 11, 18  feb. 

en  1 april . 
• 8 april ophalen werkstuk: 10.00 uur. 
Voor alle activiteiten geldt: Alles onder voorbehoud. Zie onze 
website en of neem contact op met contactpersonen.

Jaargang 3
Nummer 2 
Februari 2022

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, Attentie 4
Van de bestuurstafel 5-6
Gemeenteraadsverkiezingen 7
VOA's en belastingadviseurs 7
Over fiscale en financiële zaken 8-9
IJsvereniging 9
Gemeenteraadsverkiezingen 10
Cursus digisterker 10
Voor onze zieken en jarigen 11
Gemeenteraadsverkiezingen 11
Gemeenteraadsverkiezingen 13
Workshop "neem veilig deel aan het 
verkeer 14
Gemeente info 15
Gemeenteraadsverkiezingen 16
Oud in deze tijd 16
Gemeente info 17-19
Gemeenteraadsverkiezingen 19
Van en door lezers 20
Golven 21
Gemeenteraadsverkiezingen 22
Van digibeet naar digibeter 23-25
De Passion 26
Hoezo oud worden...... 27
Filmseizoen  28
Kortingen, Verspreiding De Treffer 2022 29
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. 

Altijd een warme maaltijd op tafel,  ook al bent u geen kok?

Ziekte, een ongelukje, alleenstaand…er zijn diverse redenen denkbaar 
waarom u opeens zelf niet meer voor uw warme maaltijd kunt zorgen. 
Geen nood, ga niet met de handen in het haar of in de schoot zitten. 

Neem contact op met Tafeltje Dekje Oost Gelre. Via email: 
administratie@zwaantje.com of neem contact op met het sociaal team 
Oost Gelre 0544 393 616 of sociaalteam@oostgelre.nl
Goed, gezond  en regelmatig eten  is van  vitaal belang. 
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Van de bestuurstafel
Beste leden, 

Helaas....alles onder voorbehoud.
De afgelopen tijd is wel gebleken dat alles wat wij gepland 
hadden voor de maanden november, december en 
januari op de lange baan werd geschoven of diep onder 
in de kast moest belanden. En op dit moment, nu we 
met deze editie van dit blad bezig zijn, is het ook nog 
maar koffiedik kijken voor wat betreft zaken die wel / niet 
gerealiseerd kunnen worden. Het devies blijft derhalve… 
luister naar de media, bekijk onze website voor de laatste 
informatie en blijf optimistisch. 

Hoera....vergunning voor nieuwe entree! 
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 komt binnen afzienbare tijd een eind aan. De 
aanvraag voor een eigen entree werd op 5 november 
ingediend bij de gemeente en ruim 14 dagen later was 
de toestemming binnen. Men zag daar klaarblijkelijk de 
noodzaak eveneens in. 
Dat betekent dat een bouwteam bestaand uit Hans 
Winters, Jos Lansink, Bennie Berendsen, Ton Jolij en Stien 
Pothof  nu aan de slag is om aannemers te benaderen, 
offertes aan te vragen om vervolgens de boel  kort te 
sluiten met het SJOL- en KBO-bestuur. Het uiteindelijke 
fiat moet van die twee partijen komen. Het wordt 
een entree die gebruiksvriendelijk is voor rolstoel- en 
scootmobielgebruikers. 
De ingang wordt gesitueerd bij de huidige postbussen. De 
bussen worden 2 aan 2 boven elkaar gesitueerd, er komt 
een royale schuifdeur op bewegingsmelder, uiteraard 
met goede verlichting en een aangepaste stoeprand. 
Bezoekers komen dan het gebouw binnen ter hoogte 
van de automatische scheidingsdeur. Je gaat dan linksom 
naar de grote ontmoetingsruimte 5 en rechtsom naar 
de diverse activiteitenruimtes 1a, 1b, 2,en 3. De nieuwe 
entree gaat ten koste van kantoorruimte 4. Ach… dan 
moet er maar wat minder vergaderd worden door de 
diverse besturen!

Vrijwilligersmiddag 2022.
In 2021 hebben we al onze vrijwilligers verrast met 
een mooi cadeaucouvert met daarin een tegoedbon te 

besteden bij een winkelbedrijf naar keuze. Voor 2022 
hadden we toch weer een gewone ouderwets gezellige 
middag in petto, inclusief de beroemde stamppotten van 
’t Zwaantje. Maar… 9 maart komt er al snel aan, het virus 
is hardnekkig, het aantal is groot  en de doelgroep toch 
behorend tot de meer kwetsbaren. Dus…..uitstel. Maar 
zeker geen afstel. Spontaan kwam de datum 7 december, 
de nationale dag van de vrijwilliger, bij de voorzitter 
opborrelen. En daar gaan we nu voor. In de hoop dat 
we dan toch wel de meeste Corona-ellende achter ons 
hebben. Zo niet… dan verrassen we de vrijwilligers op een 
andere manier. Maar vergeten doen we ons grote team 
van 150 mensen zeker niet!  

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 t 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: woe. 16 feb., 
woe. 23 maart en woe. 20 april. 
Om 10.30 uur staat de koffie klaar! Welkom! 
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Van de bestuurstafel (2)
Ledenpasjes: 
Het ledenpasje dat mensen die al langer lid zijn 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 434 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. 
iConclusie: bij voorkeur de fietsenstallingen aan de 
voorzijde gebruiken!

iUw 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 
actueel  zijn. Zo kan het voorkomen dat een artikel pas  te 
lezen is royaal nadat een activiteit heeft plaats gevonden. 
Ook geplande activiteiten op de agenda kunnen door 
omstandigheden achterhaald worden. Dus houdt de 
website in de gaten!!!

Overzicht week-activiteiten: Zie overzicht op het 
informatiebord in ‘De Treffer’ en achter in dit blad en 
www.kbolichtenvoorde.nl .

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. 
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Om de vier jaar  vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De komende verkiezingen zijn op 16 maart 2022. Reden voor 
het bestuur van KBO Lichtenvoorde en de redactie van ‘De Treffer’ om de lokale partijen uit te nodigen om hun visie 
op een aantal punten, die met name voor 50 plussers belangrijk (kunnen) zijn, weer te geven. KBO heeft de politieke 
partijen uitgedaagd om in een halve pagina hun visie op de toekomst weer te geven. Denk hierbij aan wonen, zorg, 
veiligheid, financiën. Het resultaat leest u in deze uitgave. Het doel van deze bijdrage is  uitsluitend u van treffende 
informatie te voorzien. Om het kiezen  gemakkelijker te maken. Uiteraard houden bestuur en redactie zich verre van een 
stemadvies. Doe uw voordeel met deze informatie. Bij overschrijding van de halve pagina is de tekst enigszins door de 
redactie ingekort. NB de partij SP doet  tijdens de komende verkiezingen niet mee. 

De redactie.

VOA en belastingadviseurs
Zorg goed voor jezelf....

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, aanvragen toeslagen, belasting, invullen van het aangifteformulier verwijzen wij 
u naar een groep bestaand uit 12 personen die u van dienst kunnen  en willen zijn. 
Neem contact op met dhr. Henk van Beek ; coördinator groep vrijwillige belasting-/adviesgroep. (0544-370255)

Gemeenteraadsverkiezingen
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Bericht van de groep fiscale en financiële zaken 
van de KBO Lichtenvoorde.

Gelukkig hebben we het jaar 2021 veilig  kunnen 
afsluiten. Iedereen, die zich voor hulp tot ons heeft 
gewend in 2021 is ondanks de belemmeringen door 
Corona door ons geholpen.

In het jaarverslag 2021 zullen we zoals elk jaar verslag 
doen over het oude jaar. Het waren weer mooie 
resultaten. Overigens was het jammer, dat onze jaarlijkse  
voorlichtingsmiddag in 2021 geen doorgang kon vinden 
vanwege Corona.  

Maar nu staan we aan het begin van het nieuwe jaar 
2022. Een jaar met veel onzekerheden o.a. door Corona 
maar ook door het gegeven, dat we op het moment, dat 
we dit artikel schrijven nog steeds geen nieuwe regering 
hebben. En dat in een tijd, dat er zulke belangrijke 
beslissingen moeten worden genomen.

Toch is op dit moment al een ding zeker….de 
verschuldigde belasting in box 3. Weliswaar zult u dit 
cijfer pas hoeven te vermelden in de aangifte 2022 in het 
volgende jaar, maar het bedrag staat al vast. Daar kunt u 
niets meer aan veranderen.

U betaalt in box 3 in 2022 belasting over het totale 
kapitaal minus schulden per 1 januari van dit jaar.
Komt u uit op een bedrag, groter dan € 50.650 voor 
alleenstaanden en € 101.300 voor partners, dan bent u 
over het bedrag daarboven belasting verschuldigd.
Er is weliswaar een uitspraak van de Raad van State van 
eind december 2021,  dat de belastingberekening op de 
huidige wijze (ook over eerdere jaren) onrechtmatig is en 
was, maar de regering heeft wel meer vonnissen naast 
zich neer gelegd. Afwachten dus.

Vanaf 1 maart kunnen wij uw aangifte 2021 weer voor  u 
verzorgen. Er is echter een groot probleem.
Enkelen van u hebben zich niet laten vaccineren tegen 
Corona en het is de vraag of onze adviseurs  u dan 
willen ontvangen of bezoeken. Dat geldt natuurlijk ook 
omgekeerd  richting de adviseurs. Vraag hem of haar 
rustig of hij/zij gevaccineerd is en beslis dan of u verder 
geholpen wilt worden.   

Een lid van de belastinggroep moet helaas om 
gezondheidsredenen haar werkzaamheden voor onze 
groep  beëindigen. Dit betreft Thea Elshof. Thea was er 
vanaf het ontstaan van de groep bij, dus meer dan twintig 
jaren. We zijn haar  veel dank verschuldigd voor haar 
geweldige inzet.

Werd u door haar geholpen, dan kunt u verwachten 
dat binnenkort een van de andere leden van de groep 
contact met u zal opnemen om de werkzaamheden over 
te nemen. Gebeurt dit niet, neem dan contact op met de 
coördinator van de groep Henk van Beek. Heb geduld , 
maar we laten u niet in de steek.

U bent van ons gewend, dat wij eind februari een 
voorlichtingsmiddag organiseren.
Wij plannen een voorlichtingsmiddag op 
woensdagmiddag 23 februari a.s. om 13.30 uur 
Voor de pauze hebben we zoals altijd een actueel 
onderwerp, waarvoor we ook dit jaar weer contact 
hebben gelegd met mensen, die ons goed kunnen 
voorlichten 

Na de pauze zal Marika van Beek ons voor de negende 
keer informatie verstrekken rondom de belastingaangifte 
en toeslagen.  Deze middag is dus gepland op 
woensdagmiddag 23 februari. Over de thema’s van voor 
de pauze zullen wij u informeren zodra wij er zeker van 
zijn dat de middag doorgang zal vinden. Het corona-
probleem kan, net als vorig jaar, weer roet in het eten 
gooien. 

Over fiscale en financiële zaken! (1)
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Over fiscale en financiële zaken! (2)

IJsvereniging

Omdat we ook dit jaar niet verwachten, dat we (vanwege de corona-regels)  intensief contact met u kunnen 
onderhouden tijdens het invullen van de aangiften, verzoeken wij u , net als vorig jaar, zelf de benodigde gegevens voor 
ons te verzamelen.

1. Jaaropgaven AOW, pensioenen en ander inkomen over 2021
2. WOZ waarde van Uw huis per 1 januari 2020 van uw eigen huis, (staat op de gemeenteaanslag)
3. Waarde van uw hypotheek per 1 januari en 31 december 2021 plus in 2021 betaalde rente
4. Huurprijs van uw woning in 2021 en 2022
5. Banksaldi op 1 januari 2021 en een opgave van eventuele schulden
6. En het belangrijkste: een lijstje van uitgaven voor uw gezondheid, zoals 

Eigen bijdrage tandarts, verreden kilometers arts of ziekenhuisbezoek, gehoorapparaten en batterijen, andere uitgaven 
en bijdragen
Betaalde giften, schenkingen aan ……….(kinderen, ouders, familie, instellingen e.d.)
Indien van toepassing een door de arts getekende  dieetverklaring  en tenslotte

Kopieën van uw aanslagen belasting  en huur en/of zorg toeslagen 2021 en 2022. 

Hebt u deze gegevens compleet, neem dan contact met uw adviseur op en wacht  niet tot maart.  Wij kunnen dan  de 
aangiften al voor maart voorbereiden en  kunnen we  per 1 maart beginnen met het invullen.
Ook in 2022 willen wij u graag van dienst zijn

Henk van Beek
Telefoon: 0544.370255   Email: jhb@bit.nl
Coördinator KBO groep fiscale en financiële zaken. 

LIJV (Lichtenvoordse ijsvereniging]

Oja, wij hebben ook nog een schaatsvereniging in 
Lichtenvoorde.

Velen onder u zullen nu denken: dat is natuurlijk heel 
mooi voor kinderen, maar toch niet voor mijn leeftijd?
Er zijn echter senioren die nog graag baantjes schaatsen 
op die mooie en veilige schaatsbaan.
Helaas heeft de vereniging een tekort aan vrijwilligers, die 
zich enkele dagen per jaar op oproep beschikbaar willen 
stellen als vrijwilliger.
Het vrijwilligerswerk bestaat uit: o.a. kassawerk, koffie- 
en snoepverkoop, waterbeheer en techniek, assistentie 
verlenen bij verhuur van schaatsen, schaatsen slijpen.

Onze vraag aan u is: bent u in de gelegenheid om zich in 
te zetten voor onze vereniging, dan willen we u graag van 
harte verwelkomen.

Of misschien kent u wel mensen die nog een paar dagen 
per jaar tijd hiervoor over hebben.
Ons gezellig groepje vrijwilligers bestaat uit mensen van 
verschillende leeftijden, mannen en vrouwen.

Reacties graag naar: 
A. Peterman, van Ostadestraat 10, 7131 VC 
Lichtenvoorde. E-mailadres: 
anniepeterman3@gmail.com  Tel. 0544-376557
Namens LIJV: Jeroen Senne, Annie Peterman
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Gemeenteraadsverkiezingen

Cursus digisterker (omgaan met je DigiD)
In de afgelopen 3 jaar hebben we deze cursus al verschillende keren aangeboden en dat was telkens een groot succes.
Ook dit voorjaar wordt deze cursus vanaf ingepland en wel:
• Cursus 1: Woensdag 09 en 16 februari van 09.30 – 11.30 uur
• Cursus 2: Woensdag 13 en 20 april van 09.30 – 11.30 uur

Waar: Bibliotheek Oost Achterhoek
  De Leest 2  Lichtenvoorde

Waarom deze cursus?
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 maken hiervan 
gebruik. In deze cursus kun je oefenen en word je wegwijs gemaakt in het gebruik van deze sites. Deze cursus wordt 
samen met de Bibliotheek Oost-Achterhoek aangeboden. Het geheel bestaat uit 2 lessen van 2 uur.

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 of de inloop van de bibliotheek. 
Houdt u er rekening mee dat het minstens een aantal dagen duurt voordat u de gegevens in de bus hebt.

U kunt u nu al aanmelden via de website van KBO Lichtenvoorde of door te bellen naar:
tel: 06 4113 0412
Meer informatie en aanmelden kan ook via de website van Bibliotheek Oost Achterhoek.
https://www.oostachterhoek.nl/digisterker.html

OOST GELRE
blijft goed, wordt beter

Wonen: in elke kern meer woningen bouwen voor starters, doorstromers en senioren.
Van sociale huurwoningen, levensloopbestendige woningen en vrije kavels.

Zorg: goede en liefdevolle zorg waarin inwoners centraal staan. Met hulp zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd, zodat 
het weinig aanpassing vraagt in het dagelijkse leven.

Inkomen: iedereen moet goed rond kunnen komen. Hulpmaatjes ondersteunen wij. Inwoners die moeilijk rond 
kunnen komen verdienen een steuntje in de rug. Inwoners met spaargeld moeten niet gestraft worden met hoge eigen 
bijdragen.

Eenzaamheid: iedereen verdient een rijk sociaal leven. Door vroeg te signaleren en inwoners te betrekken bij 
activiteiten proberen we eenzaamheid op te lossen. Ook vrijwilligersorganisaties verdienen hierin steun omdat zij het 
verschil kunnen maken!

Vervoer:  iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Of je nu voetganger, fietser of automobilist bent. 
Ook mensen zonder eigen vervoer, moeten via hulp, zoals elektrokar of ZOOV-taxi, makkelijk op bezoek of naar de 
huisarts kunnen.
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Voor onze zieken en jarigen

Het jaar 2022 is een feit. Met mij zullen velen hopen dat 
het een beter jaar wordt dan de afgelopen 2 jaar. Wie had 
dat kunnen vermoeden dat we nog steeds in de ban van 
het coronavirus zitten. We beginnen onderhand allerlei 
leuke dingen te missen. Iedere keer weer een lockdown. 
We kunnen elkaar niet ontmoeten. Vergaderen via de 
computer. Ook kunnen we niet normaal onze verjaardag 

vieren. Er mogen maar een paar mensen komen. Al 
met al geen leuke tijd want wat is er gezelliger om met 
jouw verjaardag je naasten om je heen te hebben. Ik wil 
iedereen die in deze periode jarig is van harte feliciteren 
en hopelijk kunnen we het volgend jaar onze verjaardag 
weer gewoon vieren.

De zieke mensen hebben het ook zwaar te verduren. Bij 
elk kuchje denk je al aan corona. En hoeveel mensen 
wachten er niet op een operatie. Ik ken mensen die al heel 
lang op een operatie wachten en als het eindelijk zo ver 
is, worden ze weer afgebeld. Je zult maar klaar liggen voor 
een zware hartoperatie en dan op het laatste moment 
te horen krijgen dat het enigste i.c.bed dat beschikbaar 
was nodig is voor een covidpatiënt. Dat is een hard gelag.                                                      
Ik wil dan ook alle zieke mensen en vooral diegene die 
op een operatie wachten, heel veel sterkte en geduld 
toewensen.

Ans Vonhof

GroenLinks Oost Gelre, groen, open, en sociaal!
In Oost Gelre doet GroenLinks voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met de volgende kandidaten.
1.Jan Dirk Focker (Vragender, actief binnen KBO Vragender))
2.René Jansen (Groenlo)
3.Maria Huibers (Groenlo)
4.Hans van der Boor (Lichtenvoorde)
5.Christine Milius (Groenlo)
De nummers 1 tot en met 3 zijn beschikbaar voor een zetel in de gemeenteraad.
GroenLinks Oost Gelre wil groene en sociale keuzes. Geluk, gezondheid en onze aarde moeten de doorslag geven, niet 
het geld. 
GroenLinks Oost Gelre komt op voor wat waardevol en kwetsbaar is. Zo willen we onder andere:
• Samen werken aan energietransitie en duurzame landbouw
• Stenen eruit, groen erin
• Meer invloed voor inwoners
• Meer duurzame betaalbare woningen, ook speciaal voor ouderen
• Een leefomgeving die bijdraagt aan welzijn en gezondheid
• Zorg voor iedereen, dichtbij huis, op maat en op basis van vertrouwen
• Armoede en eenzaamheid blijvend tegen gaan
• Verkeer: veilig en duurzaam
Het is wel van wezenlijk belang hoe we deze doelen willen bereiken. Het lost niets op als we tegenover elkaar gaan 
staan. We hebben het over gezamenlijke problemen die we alleen gezamenlijk kunnen oplossen, in dialoog en met 
respect voor elkaar.
Kijk op https://oostgelre.groenlinks.nl en stuur een bericht naar: groenlinks.oostgelre@gmail.com. 

Wij gáán er voor!! Wie doet er met ons mee? 

Gemeenteraadsverkiezingen



De Treffer  KBO Lichtenvoorde12

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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Gemeenteraadsverkiezingen
Zoals bekend gaat de partij D66 na de verkiezingen verder als  LOKALE  PARTIJ 
Democraten Oost Gelre.
Ons motto is dan ook:   IEDER MENS TELT MEE.

Wonen: Er moet voor iedereen een goede en passende woning in Oost Gelre te vinden 
zijn. Bestaande woningen moeten versneld duurzaam worden om deze aantrekkelijk  te houden in de toekomst. Er 
moeten uitgebreide subsidies komen om dit mogelijk te maken.
Zorg en mantelzorg: Voor Democraten Oost Gelre is leidend dat de toegang tot zorg laagdrempelig moet zijn en 
dichtbij wordt georganiseerd. En tevens betaalbaar voor iedereen. Jong en oud. Mantelzorgers en vrijwilligers leveren 
een grote bijdrage bij het verzorgen van de ouderen. De gemeente moet hen zoveel mogelijk ondersteunen.
Inkomen: Wij vinden dat gemeentelijke belastingen geen extra druk op de financiën van ouderen mag leggen. Een 
humaan kwijtscheldingsbeleid in Oost Gelre is noodzakelijk. Meedoen aan activiteiten moet laagdrempelig te zijn, 
waarbij zoveel als mogelijk de tarieven betaalbaar moeten zijn.
Eenzaamheid:  Eenzaamheid is een groeiend probleem in Nederland, maar ook in de gemeente Oost Gelre. 
Democraten Oost Gelre is van mening dat iedereen aanspraak verdient en moet krijgen.   Het organiseren van meer 
activiteiten in alle kernen voor vooral ouderen juicht Democraten Oost Gelre dan ook van harte toe.
Vervoer: Voor goed wonen zijn goede verbindingen van groot belang. Aanvullend moet er een goed netwerk komen 
van aangepast vervoer, zodat ouderen ten allen tijden mobiel kunnen blijven.  Wegen moeten zoveel mogelijk met 
gescheiden fietspaden uitgevoerd worden. Straten met 30 kilometer per uur zoveel mogelijk aanleggen in Oost Gelre.
Omgeving: Democraten Oost Gelre wil het oorspronkelijke landschap van onze gemeente handhaven, dit is immers 
wat onze gemeente aantrekkelijk maakt.  Veiligheid moet in onze gemeente een gewone zaak zijn. Goede verlichting op 
risicovolle plaatsen is daarbij belangrijk.

Wij zijn de Nieuwe Liberalen OG en wij doen 
16 maart 2022 voor de derde keer mee met de 
gemeenteraadsverkiezingen. Wij zijn lokaal, sociaal 
en liberaal. Inmiddels hebben we geconstateerd 
dat op een aantal terreinen Oost Gelre het best 
goed doet maar er zijn zaken die beter kunnen. 
Door jaren in de ‘krimpgedachte’ te geloven komen 
we nu woningen te kort. Junioren en senioren 
kunnen in deze tijd hun woonwens niet vervullen.  
De woningmarkt zit moet opengebroken worden. 
Door extra te bouwen voor alle groepen komt er 
schot in deze markt en komen er weer kansen voor 
senioren om kleiner te gaan wonen. Een gezonde 
bevolkingsopbouw zorgt voor een gezonde oude dag. 
Jonge mensen hebben we nodig om oudere mensen 
te verzorgen en om de maatschappij draaiende te 
houden. 

De meeste mensen deugen is een boek van Rutger 
Bregman uit 2019. De titel zegt veel;  veel mensen 
willen voor anderen zorgen. Zorg verlenen naar 
kennis en kunde, ieder op zijn gebied.  Als gemeente 
kun je hier in sturen. Oost Gelre doet dit al naar 
behoren en NLOG wil dit zeker doorzetten. Het 

coördineren 
van vraag en 
uitvoering 
in de zorg 
is een taak die door Den Haag naar Oost Gelre  is 
overgeheveld en dus door de gemeenteraad wordt 
bepaald. Lokaal stemmen is daarom van belang.  De 
kwaliteit van de zorg,  in alle soorten en mate, is 
afhankelijk van de mens die er achter staat en dan 
zitten we in Oost Gelre best goed. Doorzetten dus.

Wat wel in Den Haag is gebleven is de hoogte 
van ons inkomen. Het rijk bepaalt de hoogte 
AOW en uw verleden bepaalt de hoogte van het 
aanvullend pensioen. Wel kunnen we in Oost Gelre 
invloed hebben op een gedeelte van uw jaarlijks 
terugkerende woonlasten. Zo is NLOG alert op 
de juistheid van o.a. OZB- aanslagen en heeft 
zij invloed op een correct en dus efficiënt lokaal 
belastingniveau. 
Straks, half maart kunnen we weer naar de stembus. 
Senioren hoeven wij niet uit te leggen hoe belangrijk 
het stemrecht is. Wat u ook denkt, breng zeker uw 
stem uit.
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Workshop "neem veilig deel aan het verkeer"

Workshop "neem veilig deel aan het verkeer."

Dagelijks nemen we deel aan het verkeer; bijvoorbeeld als voetganger, fietser en/of autobestuurder. Voor velen 
van ons is het lang geleden dat we voor het laatst "verkeersles" hebben gehad. Sinds die tijd is er veel veranderd. 
Leerde je vroeger dat snelverkeer op gelijkwaardige kruisingen voor langzaam verkeer ging, sinds 2001 is deze regel 
veranderd. Waar moet of mag je rijden met je scootmobiel en aan welke regels moet je je dan houden? Hoe zit het met 
richting aangeven op een rotonde? Wat is gelegenheidsvoorrang en hoe hou je rekening met de dode hoek van een 
vrachtwagen? Hoe kun je een onveilige verkeerssituatie melden? Ook zijn er de afgelopen jaren verschillende borden 
bijgekomen en nieuwe tekens op de weg aangebracht. Ben jij eigenlijk wel helemaal "bij"?

We hebben de afdeling Oost Gelre van Veilig Verkeer Nederland bereid gevonden om twee identieke workshops te 
verzorgen waarin al deze onderwerpen (en nog veel meer) aan de orde komen. Uitgangspunt is de deelname aan het 
verkeer als voetganger en fietser, maar uiteraard komen ook andere verkeersvormen aan de orde. Er is natuurlijk ook 
ruimte om jouw specifieke vragen te stellen. Na afloop van de bijeenkomst ben je weer helemaal "bijgespijkerd".

De twee workshops worden gegeven op woensdag 9 en woensdag 16 februari in de Treffer. Tijd: 14.00 – 16.30 uur. 
Je kunt je voor één van de bijeenkomsten opgeven door onderstaand strookje in te vullen. Let op: er is een maximum 
aantal deelnemers per groep en "vol is vol".

Ondergetekende geeft zich op voor de Workshop "neem veilig deel aan het verkeer. 

Naam: ....................................................................................................................................................................................

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

Ik denk aan de Coronacheck en identiteitsbewijs!
Aanmeldstrook inleveren voor 2 februari in de brievenbus Raadhuisstraat 18a.
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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.

Oost Gelre sluit voor 3 jaar aan bij 
Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Het college van B&W heeft besloten dat de gemeente 
Oost Gelre met ingang van 1 januari 2022 voor een 
periode van 3 jaar aansluit bij het Volwassenenfonds 
Sport en Cultuur. 

De samenwerkingsovereenkomst wordt binnenkort 
ondertekend. Met een bijdrage uit het fonds kunnen 
volwassenen met een langdurig laag inkomen ook 
meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten.
Voor kinderen en jongeren zijn er financiële 
mogelijkheden vanuit de Kindregeling (SDOA) en het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur om mee te doen aan allerlei 
activiteiten. 

Tot nu toe waren er nog geen mogelijkheden om 
volwassenen financieel te ondersteunen op het 
gebied van sport en cultuur. Door deelname aan het 
Volwassenenfonds Sport en Cultuur kunnen inwoners 
met een langdurig laag inkomen (langer dan 3 jaar) nu 
ook meedoen aan sport en cultuur door een financiële 
bijdrage van het fonds. Hierdoor kunnen er jaarlijks 
50 tot 75 inwoners van Oost Gelre meedoen aan sport- 
en cultuuractiviteiten.

Gemeente info
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Oud in deze tijd

‘Juist voor onze ouderen, willen we dat onze jongeren 
een goede en fijne plek krijgen in onze gemeente’ 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 december 
2021 van het CDA in Oost Gelre is Walter Leemreize (54) 
gekozen tot lijsttrekker. Hij is woonachtig in Lichtenvoorde 
voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde 
en werkzaam als senior adviseur/projectleider bij een 
adviesbureau voor ruimtelijke ordening. Een gesprek met 
hem:
Vier jaar geleden was jullie motto ‘Samen bouwen we 
verder’. Wat is het motto voor de komende periode?
“Het doel van verder bouwen hebben we dik gehaald. 
De komende tijd gaan we ons meer richten op de 
jeugd vooral ook in het belang van de ouderen in onze 
gemeente. Jongeren moeten hier op een goede en veilige 
manier kunnen opgroeien. Het drugsprobleem is in Oost 
Gelre groot. Belangrijk om dat bespreekbaar te maken. 
We willen inzetten op betaalbare woningen voor jongeren 
en we willen dé stagehoofdstad van de Achterhoek 
worden. We hebben een belangrijke maakindustrie en 
er zijn heel veel handen nodig in de (ouderen)zorg en als 
we de jongeren hier willen houden, moeten we vooral 
inzetten op wonen. Want als er geen (jonge) handen 
zijn valt de boel stil. Wij blijven ook vol inzetten op onze 

typische CDA-thema’s: leefbaarheid, 
goede voorzieningen in onze kernen 
en wijken en goede zorg”
De kieslijst is behoorlijk verjongd, een 
strategische zet?
“Er staan jonge mensen hoog op de 
lijst. Op 2 Jeroen Gerretsen uit Groenlo en op 3 Judith 
Rotinck uit Lichtenvoorde. Allebei begin 30. We hebben 
nu 7 zetels in de raad en dat aantal willen we zeker 
behouden. De eerste 10 mensen op de lijst komen in 
aanmerking voor een plek in de gemeenteraad. Als we 
ons willen richten op jongeren, dan moeten we ook 
mensen hebben die weten wat er speelt bij die groep. 
Het raadswerk vraagt veel tijd maar is ontzettend 
belangrijk. We hebben het jaarlijks over 70 tot 80 
miljoen euro, een enorme verantwoordelijkheid. Er is 
veel werk naar de gemeente overgeheveld en dat is heel 
breed. We hebben goede en gemotiveerde mensen op 
onze kieslijst staan en we kijken uit naar de spannende 
gemeenteraadsverkiezing van 2022 en hopen op de stem 
van de oudere inwoner van Oost Gelre. Want met hun 
stem gaan we voor hun belang er voor zorgen dat de 
jongeren behouden blijven voor Oost Gelre.

Het is gewoon niet voor te stellen, je moet met een mobieltje bellen
Je kunt er ook een tekst op lezen en moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon met een ouderwetse telefoon.
Wil je een treinkaart kopen, nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien, je kaart komt uit de machien.
Overal moet je op drukken, in de hoop dat het zal lukken.
Zenuwsloperij, zie achter je een hele rij kwaad staan want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt geld niet meer netjes voor je uit geteld
Want de huidige cultuur; ons geld komt uit de muur.
Als je de code kent, want zonder is er helemaal geen cent.
En om je nog meer te plezieren, je mag ook telebankieren.
Alles voor jouw gemak en alles onder één dak.
Maar niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man wat een geploeter, alles moet met een computer.
Anders sta je buiten spel op www.punt.nl
Vind je dan alle informatie, wie behoed je voor frustratie
Als het denk ik het weer niet doet, dan wordt je toch niet goed.
Maar dan zegt men dat je boft, je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onder door, je raakt gewoonweg van het spoor
Nee, het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd.
Van een onbekende dichter
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Gemeente info (1)

Omgevingsvisie Oost Gelre

Hoe ziet Oost Gelre eruit in 2040? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat 
bestaande wijken en dorpen leefbaar blijven? Hoe blijft Oost Gelre prettig om 
te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Hiervoor beginnen we nu al 
met het maken van plannen voor de leefomgeving in 2040. We noemen dat 
de Omgevingsvisie. U kunt daarover meedenken en zeggen wat daarbij voor 
u belangrijk is.

Doe mee: Wethouder Marieke Frank legt het uit en 
roept u in een filmpje op om mee te denken over uw 
leefomgeving in 2040. (ga naar www.oostgelre.nl en 
geef de zoekterm Omgevingsvisie in).

U kunt daar uw mening geven en u kunt zich inschrijven 
voor de nieuwbrief over de omgevingsvisie.
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Vooruitkijken naar 2040

Hoe kijkt u naar het verkeer in uw omgeving, naar 
woningbouw, naar sport- en speelvoorzieningen. Wat 
vindt u van het groen in uw omgeving, is er voldoende 
aandacht voor biodiversiteit? Is uw omgeving voldoende 
voorbereid op het veranderende klimaat? Hoe kijkt u naar 
het toepassen van duurzame energiebronnen (o.a. zonne- 
en windenergie) en naar het afbouwen van het aardgas 
in woningen. Hoe blijven we aantrekkelijk voor toeristen 
en hoe willen we zelf recreëren. Vragen en onderwerpen 
die allemaal van invloed zijn op uw directe leefomgeving. 
Binnen de woonkernen en in het buitengebied. Voor het 
jaar 2040 nu al plannen maken, daarover maken we de 
Omgevingsvisie.

Voorbereid op de toekomst

Deze vragen raken iedereen in Oost Gelre, jong en 
oud, nu en in de toekomst. Daarom kijken we vooruit, 
met iedereen in Oost Gelre die mee wil doen. Samen 
met u bepalen we wat voor gemeente we willen zijn, 
hoe we onze gemeente en leefomgeving verder willen 
ontwikkelen en welke keuzes daarbij horen. Deze blik 
vooruit noemen we de Omgevingsvisie.
Het komende jaar gaan we aan de slag met het maken 
van de Omgevingsvisie. Daarvoor vragen we uw inbreng, 
ideeën en reacties. We zullen uw mening vragen 
met bijvoorbeeld (online) enquêtes. Ook gaan we 
bijeenkomsten organiseren waar u kunt meedenken, uw 
ideeën geven of uw zorgen delen. We gaan nieuwsbrieven 
uitbrengen op u op de hoogte te houden.
Via de website www.oostgelre.nl kunt u op de 
hoogte blijven van het proces rond het maken van de 
omgevingsvisie en kunt u verdere informatie vinden. Wilt 
u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief! De nieuwsbrief 
verschijnt ongeveer eens per 2 maanden of tussentijds als 
er bijeenkomsten worden georganiseerd of er wijzigt iets 
in de agenda voor de Omgevingsvisie.

Opstellen Omgevingsvisie

Om te komen tot de Omgevingsvisie zijn er drie fasen 
benoemd:

• Fase 1: Ontwikkelingen en ambities in Oost Gelre  
Sept – dec 2021 
In deze fase inventariseren we de ambities van 
inwoners, ondernemers, bestuurders en raadsleden 
van de gemeente voor de toekomst van Oost Gelre. 
We kijken naar het beleid dat er nu is en naar 
toekomstige ontwikkelingen.

• Fase 2: Scenario’s voor kernen en buitengebieden 
Jan – maart 2022 
In deze fase leggen we de ambities, de trends 
en ontwikkelingen naast elkaar en dagen we 
belanghebbenden uit om aan te geven hoe ze hierin 
keuzes willen maken. Waar liggen de ambities? Hoe 
verhouden deze zich tot de trends en ontwikkelingen? 
Wat zijn de kernopgaven, waar liggen de kansen en 
welke keuzes liggen voor.

• Fase 3: Beslissen over de Omgevingsvisie 
Mei – oktober 2022 
In deze fase krijgen de plannen voor 2040 vorm. 
Plannen die niet vanzelf zullen ontstaan maar die 
we willen voeden met initiatieven van inwoners, 
ondernemers, organisaties en de overheid. 
Initiatieven die ook vaak zullen ontstaan door 
samenwerking tussen partijen. Goede samenwerking 
begint met het uitspreken van verwachtingen. 
Daarom eindigt de omgevingsvisie met de visie 
en rol van de gemeente bij ontwikkeling van de 
leefomgeving. Wat mag je verwachten van de 
gemeente. En hoe ziet deze samenwerking in de 
gemeente Oost Gelre eruit tussen initiatiefnemer, 
omgeving en gemeente.
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Gemeente info (3)

Gemeenteraadsverkiezingen

De 3 fasen zijn weergegeven in een zogenaamde 'processlang'. De afbeelding ziet u hieronder.

Voor een groene en eerlijke toekomst
Mensen met problemen
De Partij van de Arbeid is van oudsher een sociale partij die (ook lokaal) opkomt voor het belang van al die mensen 
in onze samenleving die een steun in de rug kunnen gebruiken. Eénoudergezinnen, ouderen met een klein pensioen, 
jongeren die door Corona in de knel komen, mensen met psychische problemen. Er is nog steeds veel sociale 
problematiek, waaronder stille armoede en eenzaamheid, ook in Oost Gelre.
Gemeente moet hulp bieden
De PvdA vindt dat we vanuit de gemeente actief de helpende hand moeten (blijven) bieden vanuit de middelen die we 
hebben voor jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet, maar ook uit onze pot voor 
armoedebestrijding en bijzondere bijstand. Dit om mensen te helpen om zelf uit hun problemen te komen en weer 
perspectief krijgen in het leven. Het is aan de gemeente om aanvullend ondersteuning te bieden waar dat nodig is en 
waar we dat kunnen..
Een ander belangrijk thema is wonen
Bestaande woningen moeten duurzaam gemaakt worden. En daarnaast is er een grote vraag naar nieuwe woningen. 
Woningen voor ouderen, zodat zij kunnen doorstromen uit hun gezinswoning. Dit kan voor doorstroming zorgen. Maar 
ook voor jongeren, mensen die op begeleid wonen zijn aangewezen, arbeidsmigranten en statushouders zijn extra 
woningen nodig. Hier zullen we samen met de woningbouwcorporaties snel resultaat moeten boeken. En dat kunnen 
ook best nieuwe woonvormen zijn, bijv. hofjes waar gezamenlijke voorzieningen zijn.
Verzorgd wonen
Na het prachtig vernieuwde Antoniushove in Lichtenvoorde zal over enkele jaren ook een 
volledig nieuwe Molenberg in Groenlo verrijzen. Erg belangrijk, want de groep ouderen die op 
een verzorgingshuis is aangewezen zal blijven groeien de komende jaren en goede huisvesting is 
ook voor hen van groot belang. De PvdA staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen 
kan meedoen. Steunt U ons? Kies dan sociaal, stem PvdA…! 
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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

Van en door lezers
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, visites of wandelingetjes etc… geef het 
door via ons mailadres info@kbolichtenvoorde.nl dan 
wordt er  namens het bestuur gezorgd voor een mooie 
kaart. 
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Golven
Golven

Tot voor enige tijd dacht ik bij het 
woord ‘golven’ aan zee en strand. 
Dat waren aangename gedachten, 
maar in de afgelopen twee jaar heeft het woord een 
minder plezierige klank gekregen, omdat het ook aan 
corona gekoppeld wordt. De vijfde? (ik raak de tel kwijt) 
coronagolf heeft ons zojuist overspoeld of is hopelijk 
gebroken. 

In mijn jeugd heb ik vele vakanties aan de kust door-
gebracht. In aanrollende golven duiken of met je 
rug ernaartoe proberen overeind te blijven. Bij eb 
zandkastelen of bergen bouwen en het daar bovenop zo 
lang mogelijk volhouden tegen opkomende golven.
 
Het strand en de zee bij Scheveningen en rond Walcheren 
heb ik op latere leeftijd ook kennis laten maken met mij 
en mijn windsurfplank. Hoe meer golven, des te leuker en 
spannender het was. Om door de branding te komen en 
op te stappen, telde je tot de zevende, een hogere golf, 
voorbij was. Golven konden bij het surfen ook rampzalig 
uitpakken, wanneer je in de branding viel en een golf zich 
in je zeil stortte met als gevolg een scheur of zelfs een 
gebroken mast. 

Pootjebaden
Senioren doen het aan de kust 
meestal wat rustiger aan. Bij 
een strandwande-ling gaan 
schoenen en sokken nog wel eens 
uit en worden de broekspijpen 
opgestroopt. Zelden hoog genoeg, 
want bijna altijd is er wel een golf hoger dan je verwacht 
(kennen jullie dat?). Toch is dat genieten. 
Je kunt ook een tijdje aan of in de vloedlijn staan en naar 
de golven kijken. Dat verveelt niet snel en het wordt ook 
als rustgevend ervaren. Héérlijk.

Meeuwen dribbelen niet alleen langs de vloedlijn om te 
pootjebaden, maar vooral om te profiteren van wat de 
golven aan voedsel meevoeren.  Meer hebben ze niet 
nodig. Er is ook geen meeuw die Sywert heet. 

Als het golft
Regelmatig luister ik naar muziek van De Dijk (In dit 
verband zeer op z’n plaats!) en onlangs kreeg de tekst van 
‘Als het golft’ voor mij ineens een heel andere betekenis 
en dat was aanleiding voor dit verhaal.
‘Als het golft dan golft het goed 
Niet te stuiten, niet te sturen,
Duurt het dagen, duurt het uren!’
Die tekst gaat niet over de branding en heeft ook niets 
met corona te maken, maar toch ……………………,
vooral met een kleine aanpassing:
‘Als het golft dan golft het goed,
Niet te stuiten, niet te breken,
Duurt het dagen, duurt het weken’ ………….

Golfbreker
Deining op zee veroorzaakt golven. Enkele kwetsbare 
plaatsen van onze kust worden door  golfbrekers 
beschermd. Om de laatste pandemiegolf te breken was 
ook een golfbreker nodig en hopelijk hebben boosterprik 
en maatregelen als zodanig voorlopig goed werk geleverd. 
De maatregelen veroorzaken op hun beurt helaas weer 
een hoop deining en nieuwe golven, maar dan van protest 
en zelfs van geweld. 
Om deining te dempen kan ook olie op de golven gegooid 
worden, maar demonstranten en relschop-pers gooien 
soms ook olie, maar dan op het vuur. 

Krachtig
Deskundigen broeden onderhand op een soort Deltaplan, 
want corona blijft voorlopig wel onder ons. Hoe kunnen 
we toekomstige pandemieën indammen?
De KBO Lichtenvoorde heeft het tijdens de afgelopen  
pandemiegolven niet ‘droog’ kunnen houden, maar 
is volgens mij krachtig genoeg om, als een rots in de 
branding, ook toekomstige golven te weerstaan.

Erik van de Groep
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Gemeenteraadsverkiezingen

Wonen is belangrijk voor iedereen. Steeds langer thuis 
blijven wonen en zelfstandig kunnen blijven. Een sociaal 
netwerk en technieken in een woning om taken simpeler 
te maken als het nodig is. Allemaal zaken die het welzijn 
van onze inwoners op een beter peil kan houden. Daarom 
wil OOG bouwen naar behoefte, niet alleen voor starters 
maar zeker óók levensloop bestendige woningen.

Een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend. 
Eenzaamheid is één van de oorzaken. Dorpshuizen 
en trefpunten zijn belangrijk om eenzaamheid tegen 
te gaan. Het loont om financieel bij te dragen in deze 
ontmoetingsplekken. Bij het ouder worden is het toegang 
krijgen en houden tot zorg belangrijk. Goed (openbaar) 
vervoer naar zorglocaties als de huisarts, verpleeg- en 
ziekenhuizen is noodzakelijk voor onze leefbaarheid. OOG 
wil daarnaast dat er één toegang is tot alle voorzieningen. 
Gemak en vertrouwd. De gemeente is er voor iedereen. 

Meedoen in de maatschappij tot op hoge leeftijd. 
Wie wenst dit niet? Het verenigingsleven is de plek 
daarvoor. De warmte die daarin georganiseerd kan 
worden, is essentieel. Dat zijn sport, cultuur, zangkoor, 

oudheidkundige vereniging of gewoon gezelligheid. 
Vervoer en begeleiding is soms noodzakelijk. Wij willen 
dit prioriteit geven. 

KIES LOKAAL is kiezen voor lokale onderwerpen, lokale 
belangen en staan voor de eigen inwoners in onze 
gemeente. Zonder daarbij de essentie van de regio te 
verliezen waarbij we kijken naar de kansen die er zijn. 
Zonder dat we last hebben van partijbelangen uit Den 
Haag!

Een lokale partij met mensen op de lijst die met 2 
benen in Oost Gelre staan. Die weten waar ze het over 
hebben. Die dorpshuizen hebben opgezet, die lokale zorg 
vormgeven, die midden in het verenigingsleven zitten, 
die woning coöperaties hebben opgezet en in lokale 
energiepartijen deelnemen. Dat alles voor de inwoners 
van Oost-Gelre. Daar staat OOG voor. 
Daarom, KIES OOG!
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Van Digibeet naar Digibeter (1)

Hoe haal je een pagina weg in Word?

(c) Can Stock Photo / 4774344sean

Menig computergebruiker gebruikt Word naar volle tevredenheid. Maar ook Word heeft zo zijn eigenaardigheden. 
Waaronder de gebruiker ogenschijnlijk ineens opgescheept is met een lege pagina.
En daar komen we vaak pas achter wanneer we ons document gaan nakijken of gaan printen. Dan ontdekken we 
bijvoorbeeld dat er ergens in het document ineens een blanco pagina zit waar het niet de bedoeling was. Maar ook aan 
het einde van een document komt wel eens een lege pagina voor. En ook dat is meestal niet de bedoeling.

Wat u weten moet over pagina's in Word
Standaard is A4 het formaat van een pagina in Word. Dat is het papierformaat wat u ook voor uw printer gebruikt. Word 
regelt automatisch dat wanneer u een A4 vol hebt getypt er een nieuwe pagina aan uw document wordt toegevoegd.
Iedere pagina wordt gemarkeerd met een Einde-pagina markering. Zodat ook de printer weet waar een pagina eindigt 
en waar een nieuwe pagina start.
Maar dit geeft ons, als gebruikers van Word, tevens de mogelijkheid om ook handmatig een nieuwe pagina aan ons 
document toe te voegen. Zelfs al hebben we een pagina nog niet helemaal volgeschreven.
Wellicht hebt u tijdens het gebruiken van Word ook ontdekt dat wanneer u op de Enter-toets drukt, dit de cursor in het 
document naar beneden beweegt. En dat u met behulp van de Enter-toets ook een nieuwe alinea kunt beginnen.

Hoe verwijder je een lege pagina? 
Maar wat u misschien niet wist is dat juist het veelvuldig gebruik van de Enter-toets soms ongewild extra pagina’s 
toevoegt aan een document.
Dat maakt dat een lege pagina of blanco pagina weghalen in Word veelal slechts een kwestie is van een teveel aan 
zogenaamde Enters weghalen.
Maar hoe haalt u de Enters op de juiste plekken weg?
Dit kunt u het handigst doen door de zogenaamde niet printbare tekens, ofwel verborgen opmaaksymbolen, weer te 
geven in Word. Dit doet u als volgt:

• Open het document waarin de lege of blanco pagina staat die u weg wilt halen.
• Klik op de menuoptie Start in het lint van Word.
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Van Digibeet naar Digibeter (2)
• In het onderdeel Alinea zult u een symbool vinden dat lijkt op een P, maar dan in spiegelbeeld.

• Zodra u op dit symbool klikt verschijnen er allemaal vreemde tekens in uw tekst. Dat zijn allemaal, wat we noemen, 
verborgen opmaaksymbolen. De verborgen symbolen verdwijnen weer zodra u nogmaals op dit symbool in het lint 
van Word klikt. Met klikken op het symbool kunt u dus opmaaksymbolen zowel tonen als verbergen.

• Tussen de getoonde opmaaksymbolen in het document zult u ook het symbool zien dat lijkt op de letter P in 
spiegelbeeld. Wanneer u nu vervolgens de cursor voor het opmaaksymbool plaatst en op de Del(ete) toets op uw 
toetsenbord drukt, dan zult u zien dat het symbool verdwenen is.

En wanneer u een lege ofwel blanco pagina in uw Word-document hebt, dan staat daar meestal ook minstens één 
symbool dat de vorm heeft van de letter P in spiegelbeeld. Wanneer u dit symbool weghaalt, zal meestal ook de lege 
pagina verdwijnen.

Andere manieren van een lege pagina verwijderen (en ook toevoegen) 
Verborgen opmaaksymbolen weghalen zal zogezegd in de meeste gevallen ervoor zorgen dat lege pagina’s uit uw 
document verdwijnen. Maar dat is lang niet altijd het geval.

Want u kunt namelijk ook te 
maken hebben met zogenaamde 
harde pagina eindes. Harde 
pagina eindes worden 
gemaakt door middel van de 
toetscombinatie Ctrl+Enter.
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Van Digibeet naar Digibeter (3)
Ook Pagina-eindes haalt u weg door de verborgen opmaaksymbolen in uw document te laten tonen in uw document, 
vervolgens de cursor voor het Pagina-einde te plaatsen en op de toets Del(ete) te drukken.
Harde pagina-eindes maken gebruikt u wanneer u:
• Een pagina toe wilt voegen aan uw document.
• Op een lege pagina wilt beginnen.
• Een nieuw hoofdstuk wilt beginnen op een nieuwe pagina.

Een volle pagina verwijderen in een Word-document
Wat ook zou kunnen gebeuren is dat u niet de pagina wilt verwijderen in een Word-document maar slechts de inhoud 
ervan. U kunt dan besluiten om de inhoud van de pagina te selecteren en op de toets Del(ete) te drukken.
Daarmee zal de zichtbare inhoud van de pagina inderdaad verdwenen zijn. Maar zoals u inmiddels weet is het juist de 
onzichtbare inhoud, ofwel de opmaaksymbolen, die voor de problemen kan zorgen. En die bijvoorbeeld een lege pagina 
in uw document toont.
Dit lost u op door zowel de zichtbare als de onzichtbare inhoud van een pagina ineens te verwijderen. Dit gaat als volgt:
• Plaats de cursor ergens op de pagina die u wilt verwijderen.
• Druk de toetscombinatie Ctrl+G
• Dit laat het onderstaande venstertje in beeld verschijnen. Type in het invoervak Paginanummer invoeren: het 

commando: \page.

• Druk op de toets Enter op het toetsenbord.
• De hele inhoud van de pagina zal als geselecteerd worden weergeven. Druk op de toets Del(ete).

Hiermee hebt u het volledig antwoord op de vraag: “Hoe haal je een pagina weg in Word?”. U weet nu precies hoe 
het verwijderen van een pagina in Word moet en welke manier u wanneer het best gebruiken kunt. Hierdoor zullen 
ongewilde lege pagina in een document of aan het einde van een document voor u tot het verleden behoren.
Veel succes.

Digibeter worden
ging nog nooit zo 

gemakkelijk
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De Passion
Een avond speciaal voor u

De “Passion”, u kent het vast van de t.v. Elk jaar in een 
andere stad. Deze “Passion ‘ is in de Hamelandhal in 
Lichtenvoorde.

Het oude verhaal wordt in Lichtenvoorde in een modern 
jasje gestoken en is elk jaar weer anders. Aangepast 
aan de tijd. Dit jaar is het wederom een spektakelstuk 
ondersteunt door het Ettens mannenkoor, Laura van 
Kaam en zangers/zangeressen van scholengemeenschap 
Marianum, spelen professionele acteurs het verhaal op 
een andere manier. Deze spelers, zangers doen er alles 
aan om u een onvergetelijke avond te bezorgen. 

De “Passion” Achterhoek heeft een extra avond 
georganiseerd. Deze avond is speciaal bedoelt voor 
mensen uit zorgorganisaties of thuissituatie, mantelzorg, 
dagopvang, thuiszorg en KBO. Voor een ieder die zorg 
ontvangt of als verzorgende, vrijwilliger, mantelzorger 
betrokken  bij de zorg. Maar ook voor mensen die 
door hun beperking niet of nauwelijks in een theater 
of bioscoop komen. Mensen die alleen zijn en hun 
verzorgende of vrijwilliger wil verrassen en samen een 
avondje uit willen. Voor deze mensen dus ook voor u is er 
een mogelijkheid om gratis hieraan deel te nemen.

Het enige wat u moet doen is u samen met een chauffeur 
en of vrijwilliger/verzorgende  aanmelden en op 12 april 
naar de sporthal in Lichtenvoorde komen. Adres is: Van 
der Meer de Walcherenstraat 3 7131 EN Lichtenvoorde.  
De zaal is open vanaf 17.00 uur, start voorstelling 19.00 
uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Er is een kleine 
pauze .

Vermeld bij de opgave hoeveel kaartjes u wilt en/ of 
u hulpmiddelen gebruikt. Rollator rolstoel of met bed 
iedereen is welkom. Bestel de kaarten die u nodig hebt 
gratis bij Els Milder tel; 06 36185035 of Ellie Weelink 
06 13586452 of per mail elsmilder02@gmail.com 

Wij willen u graag ontvangen op 12 april 2022, wel 
bestellen voor 1 april 2022 dan zorgen wij ervoor dat u 
een onvergetelijke avond hebt. Houdt er rekening mee 
dat vol -  vol is.

U kunt ons altijd bellen voor informatie . 

Met vriendelijke groeten Ellie Weelink en Els Milder.
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Hoezo oud worden........
Hoezo oud worden...........

Een van de voordelen van ouder worden is dat je volop kan flirten, omdat je onschuldig bent geworden
Wij zijn niet oud, wij zijn gerecyclede tieners
Dat we steeds langer leven is mooi, maar waarom is dat pas als we al oud zijn?
Als je levensjaren gaat vervangen door levels, klinkt "ik zit op level 83" ineens een stuk moderner
Het valt me op dat de mensen in mijn omgeving steeds zachter gaan praten.
Niet meer zo strak in het vel, maar nog net zo gek? Zeker wel!
Je weet dat je oud aan het worden bent wanneer de kaarsen meer kosten dan de taart
Vitaminen? Op mijn leeftijd heb je conserveringsmiddelen nodig
Op mijn leeftijd heb ik alles al wel gedaan, gezien en gehoord, alleen onthoud ik het niet
Mijn lichaam weet hoe oud ik ben maar mijn geest weigert dat te geloven .
Om oud en wijs te kunnen zijn, moet je eerst jong en dom zijn geweest
Kraakt alles wanneer je op staat? Je bent niet oud maar knapperig!
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Filmseizoen 2021/2022 

De Treffer, 
aanvang 14.00 uur. 

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 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 activiteiten
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
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Bestuur en ondersteuning

Lidwien Reukers
voorzitter  tel. 06-2334 9971

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

info@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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