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Avondje gratis uit?

PASSION, zie pag. 12

Jaargang 3, no. 3

Kruisjassen
op 20 april!!

Laat uw foto spreken?
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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: Stien Pothof, lente bij Ludgerhof
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 10 maart 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' april 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden, 

De maand februari is bijna voorbij. 
Zo aan het einde van de wintertijd 
hebben we behoefte aan een flink 
portie daglicht. Het liefst een paar 
zonnestralen, maar helder licht van 
buiten kan ook voldoende zijn. De zon geeft ons vitamine 
D en daarmee meer energie.

De eerste zonnestralen op de huid maken mij gelukkig. 
De lente komt er aan. Overal om ons heen ontstaat nieuw 
leven. Narcissen, lammetjes, vogelnestjes in de boom. De 
lente brengt nieuwe dingen.

Daar zijn we wel aan toe. Na alle perikelen rondom 
corona en zijn beperkingen hebben we weer zin in meer 
ruimte en activiteiten. Ik hoop zo dat we volop aan de slag 
kunnen blijven en niet meer hoeven te besluiten dat 'De 
Treffer' weer dicht moet. 

De behoefte aan meer contact geeft ons een goed en 
gelukkig gevoel. Daarom is het zo fijn dat de cursussen en 
alle overige activiteiten nu weer volop in gang zijn.
Themamiddagen zijn in aantocht. Voor degenen die hier 
actief aan deelnemen: veel plezier. En voor de  leraren 
en cursusleiders ook natuurlijk een goede start en veel 
plezier gewenst met de deelnemers. Maak er samen iets 
moois van, maak  goede herinneringen!

In dit nummer verschijnen veel foto’s binnen het thema 
“Verval”. Deze foto’s zijn gemaakt door Erik van de Groep. 
Zeker de moeite waard om naar toe te bladeren.
Binnen een nieuwe rubriek worden leden uitgedaagd om 
mee te doen. Stien en Erik van de redactie, hebben een 
kort verhaal met foto verzorgd. Ik ben benieuwd wie van 
u de handschoen opneemt.  

De Passion gaat dit jaar weer plaatsvinden. Een 
voorstelling/uitvoering die veel belangstelling kende  
in voorgaande jaren. Voor geïnteresseerden: Wees er 
snel bij. Informatie voor opgave leest u verderop in dit 
nummer of anders... kijk in het vorige nummer. 

Veel leesplezier en warme groet, 
Lidwien Reukers, vz 

e-mail: voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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Agenda
• Kruisjassen in 2022: 20 april, 21 sept., 07 dec.  

• Bingo: 23 maart en 26 okt.
• Film: vrijdag 25 feb. en 01 april ( geen grap!)
• Alg. Leden Verg. : di. 26 april.
• Vrijwilligersmiddag: 7 dec.2022 !!!
• Welkom nieuwe leden 10.30 uur: 23mrt. en 20 apr.

Voor alle activiteiten geldt: Alles onder voorbehoud. Zie onze 
website en of neem contact op met contactpersonen.

LET OP: datum kruisjassen veranderd, nu 20 april 2022

Jaargang 3
Nummer 3 
maart 2022

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, Handig te weten 4
Van de bestuurstafel 5-6
Overpeinzing 7
Nieuwe uitdaging 8
Voor zieken en jarigen 9
Weggeefhoekje 9
't Meeken, het grote genieten 11
Passion on Tour 12
Café Doodgewoon 13
Laat je foto spreken... 14, 15
Alles gaat voorbij 16
Van digibeet naar digibeter 18-20
Gemeente informeert 21-23
Filmseizoen 24
Kortingen 25
Weekoverzicht activiteiten 26
Bestuur en ondersteuning 27

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Handig om te weten...
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. 

Belastingen en VOA's
Bij vragen op het gebied van financiën, aanvragen toeslagen, 
belasting, invullen van het aangifteformulier verwijzen wij u naar dhr. 
Henk van Beek ; coördinator groep vrijwillige belasting-/adviesgroep. 
(0544-370255)
Vrijwillige Ouderen Adviseurs:  bel met Thea Elferink  (373878) .
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Van de bestuurstafel
Beste leden, 

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 je 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: woe. 23 maart en woe. 20 april.
Om 10.30 uur staat de koffie klaar! Welkom! 

Uit de vergadering dd. 02-02-2022: 
•  Leden: het aantal ligt op 1569. Een mooi aantal, de 

werfactie heeft vruchten afgeworpen.
•  Financiën: Overzicht van de penningmeester is helder. 

In ALV, op 26 april, worden de details aan leden bekend 
gemaakt.

•  Corona: Opstarten v.a. 31 jan. met checken aan de 
hoofdingang lijkt  weinig problemen op te leveren. 

•  ‘De Treffer’ stemlokaal: Op 16 maart zullen ruimte 1a en 
1b (biljartzaal) niet voor activiteiten beschikbaar zijn.

•  Werkgroepen: Alle werkgroepen komen op korte 
termijn weer bijeen om de eigen activiteiten weer 
op scherp te zetten.  Duidelijk is dat voor een aantal 
zaken als o.a. het plannen van de reizen, onzekerheden 
betreffende Corona,  belemmerend werken. 

•  Stagiaires: Gezien het feit dat we werken met een sterk 

wisselend team van vrijwilligers, zal het min of meer 
professioneel begeleiden van stagiaires stuiten op 
problemen.  

• ALV: Datum di. 26 april. Voorbereiding in gang gezet.
• ‘Door en Voor’ dag: Uitstellen tot 2023.
•  Nieuwe entree: Offertes nog niet allemaal binnen. 

Gestegen prijzen, leveringstermijn materialen en 
drukbezette agenda van aannemers werken tegen.

•  OG regenbooggemeente: hoe kunnen wij ons steentje 
bijdragen? 

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. 

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 de 
voorzijde gebruiken!

Uw verenigingsblad is geen dagblad en dat heeft 
consequenties:
We kunnen om diverse praktische redenen niet 
geheel up to date zijn. Dat betekent dat berichten 
in dit blad soms wat (te) laat verschijnen. Daarom 
verwijzen wij u graag naar onze website. Ton Jolij  
Joke en Annette houden  de boel zeer accuraat en 
actueel bij.
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Van de bestuurstafel (2)
Overzicht week-activiteiten: Zie overzicht op het 

informatiebord in ‘De Treffer’ en achter in dit blad en op  

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 (maaandag 

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. 

Woensdag 23 maart gaan we weer aan de rol! 

U zelf natuurlijk omdat u weer een van die mooie prijzen 

hebt gewonnen. En daaraan voorafgaand de balletjes 

in het draaikorfje. Rikie  of Gerdien met hun rustige 

stemmen zorgen voor de juiste BINGO-sfeer in de zaal. 

Spanning om te snijden, rode wangen, speurende ogen 

over het nummerblokje en dan dat laatste verlossende 

getal met daarop volgend het enthousiaste BINGO!!!!  

Het kan en mag weer. 

Dus op 23 maart om 14.00 uur … klaar voor het 

gezelligste uurtje van de maand maart BINGO in De 

Treffer!. 

Be there!!!

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)
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Overpeinzing
“Vassel- aovend” en Veertig- dagentijd door Ans Frenken

Eind januari ziet het ernaar naar uit dat het carnavalsseizoen dit jaar niet helemaal 
verloren is. Op het moment van dit schrijven is het nog niet zeker. Half februari 
wordt het definitief beslist. Eerdere berichten om het carnaval in juli te willen 
vieren, in verband met de coronamaatregelen, deed sommigen de wenkbrauwen 
fronsen en ook ik, opgegroeid in een van oorsprong katholiek dorp, ontkwam er 
niet aan om even stil te staan bij wat het carnaval me eigenlijk nog zegt.

Als kind herinner ik me nog goed het Carnaval op school en Vastenavond. 
Verkleedt langs de deuren met de foekepot. Geen echte foekepot van varkensblaas, maar een blikken busje, dat 
rammelde naarmate er meer centen en stuivers in kwamen. Ik heb op internet gezocht naar het liedje dat we erbij 
zongen en kwam verschillende versies tegen. Logisch, want het was een mondeling overgeleverde tekst, die elke streek 
in eigen dialect zong. Dit is wat ik me er nog van herinner, maar er zullen vast andere zinnen en meerdere coupletten bij 
horen:
Foekepotteriej, foekepotteriej,   
geef mien un centjen dan goak veurbiej.
Vasselvassel-aovend, `k kom neet thuus
veur vanoavend
kom neet thuus veur morgenvrog,
Is dat dan neet vrog genog

Vrouwken dit, vrouwken dat,
Geef mien un stuk van een varkensstat.
Kheb zolang met de foekepot gelopen
En gin cent um un brood te kopen
Foekepotteriej, foekepotteriej, 
geef mien un centjen dan gaok veurbiej

Af en toe kregen we snoep en dat mocht gesnoept worden tot we er misselijk 
van werden. Alles wat overbleef moest in een trommeltje, want op As- 
woensdag begon de vastentijd. De dag waarop we vis kregen. `s Avonds gingen 
we naar de kerk om een as- kruisje te halen. ( zodat alles wat we dat jaar 
verkeerd gedaan hadden, ons vergeven zou worden). Veertig dagen deden we 
dan al het lekkers dat we kregen in het trommeltje tot aan Goede Vrijdag. Met 
“heitje voor karweitje” werd er geld opgehaald voor de vastenactie op school. 
Mooie herinneringen. 

Vastentijd…een tijd van bezinning dat refereert aan het verhaal uit de bijbel 
waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbrengt zonder eten en drinken. 
Carnaval, het feest om nog even helemaal los te gaan. Verkleedt en gemaskerd, 
zodat je drie dagen jezelf te buiten kon gaan aan plezier, dansen, eten en 
drinken, voordat je de Vastentijd inging op weg naar Pasen. Vasten is goed voor 
lichaam en geest. Door te vasten ruimt het lichaam afvalstoffen op en schept 
het ruimte voor nieuwe inzichten. Het “moderne” vasten kan bestaan uit 
minder eten, alcohol, roken, tussendoortjes, uitgaan of minder social media.

Soms denk ik, door alle aandacht voor de Islamitische Ramadan en het 
Suikerfeest, dat we onze eigen Christelijke gebruiken en rituelen af en toe 
een beetje vergeten. Door de ontkerkelijking, die al decennia gaande is en de 
veranderende maatschappij vind ik het soms moeilijk de betekenis ervan te 
her-inneren. Het zoeken naar bezinning, loslaten in stilte en het verbinden in 
solidariteit is een individuele keuze geworden. En dat is niet altijd gemakkelijk, 
maar wel goed. Het vraagt inzet en eigen verantwoordelijkheid.
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Bij de KBO wordt naast portretschilderen nu ook 
een cursus aquarelleren gegeven

Aquarelleren is een oude, milieuvriendelijke 
schildertechniek waarbij je met weinig middelen snel een 
verrassend resultaat kunt behalen. Je kunt hiermee mooie 
landschappen, stillevens, bloemen schilderen.
In deze cursus wordt het aquarelleren van: landschappen, 
dieren, stillevens, portretten,  bloemen enz. stap-voor-
stap uitgelegd.
Voor het optekenen van het aquarel zijn er  handige 
hulpmiddelen, zoals grafietpapier. calca app. en artograph 
projector.
Deze cursus wordt op maandag morgen gelijktijdig met 
portretschilderen gegeven van 9:30u tot 11:30u  in De 
Treffer.
Aanmelden via de KBO of kom een keer kijken.
Deze cursus wordt gegeven door Bennie Harbers tel. 06-
38685041
Zie ook instagram:  bennie.harbers

Voorbeelden

Een nieuwe uitdaging?

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: 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
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Voor onze zieken en jarigen
Een jaar geleden schreef ik dat ik hoopte dat met een 
paar maanden alles weer normaal zou zijn. We zijn nu 
een jaar verder en waar staan we nu? Nog steeds zijn er 
veel besmettingen . We hebben pas weer een lock-down 
achter de rug en nog is alles niet geopend. Ik denk dat het 
“nieuwe normaal” normaal wordt. Zowel de jongeren als 
de ouderen gaan dingen steeds meer missen. 

Bij de jongeren is dat thuis zitten een groot probleem. Ze 
kunnen niet meer ongedwongen bij elkaar komen, lekker 
met groepen lol maken en discussiëren . Ik weet nog wel 
dat, toen ik jong was, we bij mooi weer elke avond bij 
de poort en het muurtje van de kleuterschool hingen. 
En maar kletsen en lachen. Alle onderwerpen werden 
aangedragen. 

Zoals de meesten van u wel weten , ben ik nooit slank 
geweest. Ik was bij de geboorte al 10 pond. En dan staat 
er ook nog op het geboortekaartje: “en we noemen haar 
Ansje”. “Och Ans” zei toen een buurjongen “Trek het je 
niet aan, je bent helemaal niet dik”. “O, dank je wel “ zei 
ik. Waarop de buurjongen antwoordde: “Nee, je bent niet 
dik maar wel onbenullig in elkaar gestoekt (vertaling: in 
elkaar gezet). Dat vind ik nu humor.

Ook bij ons ouderen 
is dat thuis zitten 
een probleem. We 
kunnen niet meer naar 
clubjes. Wij missen 
die gezelligheid en 
elkaar. Veel mensen 
vereenzamen. En dan 
ook nog de verjaardag 
niet fatsoenlijk kunnen 
vieren. Vanaf deze 
plaats (achter de computer) wil ik iedereen, die in deze 
periode jarig is, van harte feliciteren en wensen dat we 
volgend jaar weer lekker bij elkaar mogen komen.
Ziek zijn is in deze periode ook niet fijn. Als je in het 
ziekenhuis ligt, mag je maar twee mensen per dag 
ontvangen. Ik weet uit ervaring hoe fijn het is als je visite 
krijgt. Alle zieke mensen wil ik van harte beterschap 
wensen.
Maar ondanks alles laten we ons er niet onder krijgen. Blijf 
positief in het leven staan en blijf denken: ”Er komen weer 
andere tijden”.  Maar….. het liefst zo snel mogelijk.

Ans Vonhof

WeggeefhoekjeWeggeefhoekje

1. Een rode Ortlieb stuurtas met bevestiging.

2. Gedetailleerde kaarten van  
Frankrijk verdeeld over 5 mappen. 

Als u belangstelling hebt kunt u contact opnemen en ik kan u zonodig meer foto's toesturen. 

Met vriendelijke groet, 
Riny Oortgiese, tel. 06-2042 2237
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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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't Meeken, het grote genieten...

Wandel-en/of fietstip: Velen van ons kennen het 
als het oude zwembad. De plek  waar we op jonge 
leeftijd of anders in de vijfde of zesde klas, tijdens het 
schoolzwemmen, van badmeester Overmeen uit Arnhem 
de zwemkunst meester werden. Na  de komst van het 
nieuwe bad aan de Kerkhoflaan, werd het natuurbad 
een visvijver. Dat is het, vermoedelijk, nog. Wat naar 
blijkt, veel Lichtenvoordenaren niet weten, is dat ’t 
Meeken aan de Vragenderweg, want  daar hebben we 
het over,  verworden is tot een schitterend stukje natuur 

waar je prachtig omheen kunt wandelen. Knoop je 
daar nog aan vast een rondje om de nieuw aangelegde 
retentiebekkens aan de Oude Winterswijkseweg, dan 
heb je even een heerlijk stukje natuurbeleving direct 
naast de deur. Lekker te voet of op de fiets onder het 
‘Vragendertunneltje’ door naar de parkeerplaats van het 
voormalige bad. Daar begint dan het grote genieten door 
te wandelen of op het bankje zomaar even te mijmeren, 
te kletsen of een appeltje te eten. Nog geen kilometer 
buiten ons dorp; kleine moeite, groot genot!
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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 gratis 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 lijdensverhaal van Jezus 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 bedoeld voor 
mensen uit zorgorganisaties of thuissituatie, mantelzorg, 
dagopvang, thuiszorg en KBO. Voor een ieder die zorg 
ontvangt of als verzorgende, vrijwilliger, mantelzorger 
betrokken is 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 3618 5035 of Ellie Weelink 
06 1358 6452 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.

PASSION on Tour
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Persbericht

Gemeente info (1)

Online bijeenkomst café Doodgewoon regio Achterhoek, Zutphen 
8 maart 2022 19.00- 20.30 uur

“Omgaan met verlies in tijden van corona” 

Veel dingen die altijd zo vanzelfsprekend leken, waren door corona niet meer mogelijk. We missen in deze tijd veel waar 
we zo aan gehecht zijn. Hoe gaat u om met allerlei vormen van verlies van dat wat u dierbaar was? En hoe is het om 
afscheid te hebben moeten nemen van dierbaren in coronatijd. Hoe kijkt u naar de toekomst? Zijn er dingen uit deze 
periode die u juist wilt vasthouden? 

Tijdens dit online Café licht geestelijk verzorger Henri Knol dit thema toe, en gaan we in gesprek over zowel ervaringen 
van gemis als de waardevolle ontdekkingen.

Café Doodgewoon zal ook deze keer digitaal georganiseerd worden. Net als anders is er voldoende gelegenheid om uw 
eigen vragen te stellen.  

Informeren en aanmelden kan telefonisch via 0622 243393. U krijgt een link toegestuurd om deel te nemen.

Café Doodgewoon is een initiatief van de Netwerken Palliatieve Zorg regio Achterhoek, Zutphen. De Rabobank en de 
Roparun sponsoren deze avond.
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Laat je foto spreken...

26 april 2021..  26 april 2021..  
Nederland en de wereld in de ban van, op slot door Corona. Nederland en de wereld in de ban van, op slot door Corona. 
Prachtig avondlicht, het tere voorjaarsgroen  tooit de boom, Prachtig avondlicht, het tere voorjaarsgroen  tooit de boom, 
de eerste snit  ligt er goed bij. Zijn dit de voortekenen voor de eerste snit  ligt er goed bij. Zijn dit de voortekenen voor 
een zorgeloze, pandemie-loze zomer? een zorgeloze, pandemie-loze zomer? 
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Laat je foto spreken...
Onder deze naam wil de redactie een nieuwe rubriek 
opstarten. We dagen de leden uit om op eenvoudige 
wijze een  kleine bijdrage te leveren aan dit blad. Wat is 
die uitdaging? Iedereen die een foto heeft die aan een 
speciale gebeurtenis herinnert, een foto die bepaalde 
gevoelens oproept, een lachwekkende situatie weergeeft 
of die zomaar een mooi prentje geschoten heeft, wordt 
uitgenodigd om deze foto in te sturen naar 
redactiepr@kbolichtenvoorde.nl
Uiteraard met een langere of korte tekst die uitlegt 
waarom de foto voor jou zo belangrijk is. Het kan een 
foto van kleinkinderen, een huwelijk, natuur, dieren 
of bijvoorbeeld van vrienden  zijn. Alles kan, niets is 
onmogelijk. We zijn zeer benieuwd! Zie ook hiernaast.

Zelf trapt de redactie af met deze foto en tekst: 
In de jaren 50 is het in Lievelde begonnen: Een 
schoolgenootje, Josephine te Brake, koos mij 
uit om mee te gaan tijdens een uitstapje van 
de jeugdclubs. Eigenlijk hoorde ik niet bij 
die ‘jaargroep’ omdat ik een klas lager zat. 
Maar ….zij koos mij en daarmee werd een 
vriendschap voor altijd geboren. Twee jaar 
later zat ik op de ULO in Lichtenvoorde. Daar 
kwam ik de dochter van slager Sterenborg 
tegen: José. Met haar kon ik het al snel 
goed vinden en we kwamen van meet af 
aan veel bij elkaar over de vloer. Zij kwam 
uit een ondernemersgezin waar altijd veel 
reuring was. Dat vond ik, enigst kind, heel 
erg prettig. Een jaar of vier later zette ik 
enigszins beschroomd mijn schreden op het 
pad van de Hogere Pedagogische Academie 
‘Insula Dei’  te Arnhem. Intern wel te verstaan. Om op de 
eerste schooldag niet voor een moeilijke keuze te komen 
staan: “Naast wie moet ik nou  gaan zitten?”, bedacht ik 
dat het wellicht slim zou zijn om als eerste in het lokaal 

aanwezig te zijn en dan maar af te wachten hoe  e.e.a. 
zich zou ontwikkelen. Nou, zoals meestal het geval is, 
stonden er op deze schoolweg ook geen beren op het 
pad. Een vrolijke blonde meid, Marjan uit Terborg, schoof 
naast me. We maakten kennis en hebben ons, alle 4 
schooljaren steevast naast elkaar in de bank te hebben  
gezeten, bekwaamd in het mooie beroep dat toen nog 
gewoon onderwijzeres heette. Mijn 3 vriendinnen leerden 
elkaar kennen en  raakten, haast als vanzelfsprekend, ook 
bevriend.  Maar jonge dames groeien groot. En dan komt 
het manvolk om de hoek kijken. En ook de entree van 4 
heren bleek geen drempel te kennen. Al is iedereen zeer 
verschillend, er blijkt een soort cement te bestaan dat 
vriendschappen voor het leven kan doen samenhangen. 
Verjaardagen, bruiloften, geboortes, vakanties, overlijden. 
Alles wat het leven brengt wordt samen gevierd of 
betreurd. Iets om heel dankbaar voor te zijn.  Reden 
waarom deze foto, waar we allen zo vrolijk op staan,  mij 
zeer dierbaar is.  
 

Stien Pothof – Oolthuis

Op de foto zien we vrnl: Jos en José Engelbarts- 
Sterenborg, Josephine en Jan Adema-te Brake, Marjan 
en Herman van Zandbrink- Stevering en Stien en Henri 
Pothof-Oolthuis.      

Foto dd. juni, 2012, Atrium st. Servaaskerk  te Maastricht. 

Een ander voorbeeld zie je ook op pag. 15
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Alles gaat voorbij
In de winter is het in de herfst op 
gang gekomen ver-val in de natuur zo 
goed als tot stilstand gekomen, maar 
nu doet de vernieuwing in die natuur 
zich weer duidelijk gelden. Knoppen 
lopen uit en voorjaars-bloemen 
steken op vele plekken de kop op en 
zorgen voor vrolijke noten die we na 

enkele pandemiegolven goed kunnen gebruiken. 

Ook ‘natuur’ die we vooral in de winter in huis halen 
zoals kerstboom, kersttakken, kerstster en amaryllis, zijn 
gedegradeerd tot vulling van de GFT-container, omdat ze 
niet meer in de tijd pasten 
of niet meer om aan te zien 
waren. Hoewel, niet meer 
om aan te zien? Heb je een 
verwelkende amaryllis of 
uitgebloeide tulp wel eens 
met andere ogen bekeken? 
Stel je met een open blik 
eens voor dat het objecten 
in een museum zijn. Ze krijgen dan toch een zekere 
schoonheid?

Verval
Alles wat leeft, is aan verval onderhevig. Lichamelijk 
verval manifesteert zich op seniorenleeftijd steeds 
doordringender met allerlei mankementen en haperen-
de lichaamsfuncties. Ook het uiterlijk laat zien dat de 
houdbaarheidsdatum steeds meer in beeld komt. Som-
migen gebruiken het woord aftakeling, maar dat heeft 
een klank waar je niet vrolijk van wordt. Natuurlijk ver-
val klinkt vriendelijker en vooral als een logischer en 
acceptabeler proces. 
Vooral in de westerse wereld begint ongeveer de helft van 
de mensheid (schatting!) al vroeg met dagelijkse pogingen 
om enkele uiterlijke verschijnselen van het verval af te 
remmen en cosmeticaproducenten onder-steunen die 
rimpelende exemplaren van harte met een woud aan 
flesjes, potjes en tubes, waardoor je al rim-pels krijgt van 
de keuzestress. 
Dat smeren blijkt ook nog te helpen, maar uiteindelijk 
doet de tijd zich gelden en moeten die middeltjes toch 
terrein prijsgeven. Over terrein gesproken: Photoshop 
beschouwt deze foto grappig genoeg als een land-
schapsfoto en dat lijkt me eigenlijk een mooie zienswij-

ze. “Nee, ik gebruik geen cosmetica meer, ik doe te-
genwoordig aan landschapsarchitectuur!” 

Rijp en rijk
Ouder worden is geen proces 
van waardevermindering, maar 
eerder het tegendeel. Die rijkdom 
is vaak in het gezicht af te lezen 
en veel fotografen vinden het 
een uitdaging om die in een 
beeld te vangen. Toevallig nam een goede kennis dit 
eind januari als onderwerp voor haar afstudeerproject 
aan de Fotovakschool. De mooie serie van acht 
portretten van oudere Lichtenvoordena-ren is te zien op 
saskiaottenfotografie.com 

Schoonheid van het verval  
In diverse materialen 
is ook schoonheid te 
ontdekken wanneer 
verval ingetreden is. 
Rottend hout, roestig 
ijzer en bladderende 
verf zijn voor hobbyfotografen nogal eens geliefde 
onderwerpen. Vaak gaat het erom om uit een groter 
geheel een deel af te zonderen, zodat een interessant 
beeld ontstaat. 
Sommigen specialiseren zich in Urbex-fotografie en 
zoeken naar reeds jaren verlaten en vervallen zieken-
huizen, sanatoria, culturele en overheidsgebouwen, 
fabriekshallen, hotels enz., waar soms nog delen van de 
inventaris rondzwerven. In Nederland zijn deze gebou-
wen moeilijk te vinden, maar in zuidelijke en vooral 
voormalige Oostbloklanden nog volop aanwezig. Het 

licht en de sfeer zijn er heel 
bijzonder. 

Maar dichter bij huis is ook 
schoonheid te ontdekken 
in - zoals eerder in dit 
verhaal aangetipt - verval 
van planten en bloemen. 

Oordeel zelf op de pagina hiernaast.

En ook die schoonheid gaat weer voorbij.

Erik  van de Groep
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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 voor 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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Van Digibeet naar Digibeter (1)
Documenten opmaken met Word
Word is veel meer dan een tekstprogramma. Gebruik de talloze opmaakopties om saaie documenten een stuk mooier te 
maken. Hieronder een aantal voorbeelden.

Afdrukstand
•    Bepaal om te beginnen de 

afdrukstand van het document: 
staand of liggend (lange zijde 
papier horizontaal). Een liggende 
stand is bijvoorbeeld handig bij 
grote tabellen, die anders niet op 
de pagina passen.

•    Klik in het Lint op het tabblad 
Pagina-indeling of Indeling.

•    Klik in de groep 'Pagina-instelling' 
op Afdrukstand.

• Klik op de gewenste stand: Staand of Liggend. 

Marges en kolommen
• De marges van het document geven de ruimte tussen de rand van het papier en het begin van de inhoud aan. 

Aanpassen gaat zo:
• Klik in het Lint op het tabblad Pagina-indeling of Indeling.
• Klik in de groep 'Pagina-instelling' op Marges.
• Klik op de gewenste optie: Normaal, Smal, Gemiddeld, Breed of Gespiegeld. Klik op Aangepaste marges om ze 

handmatig te bepalen. 

• Daarnaast kunt u ook de inhoud van de pagina's in kolommen verdelen. Zodra de eerste kolom is gevuld, loopt de 
tekst automatisch in de volgende kolom door. Staat er nog geen tekst in het document, dan is er na het instellen van 
de kolommen nog geen verschil met een document in de normale stand te zien.

• Klik in het Lint op het tabblad Pagina-indeling of Indeling.
• Klik in de groep 'Pagina-instelling' op Kolommen.
• Klik op het gewenste aantal kolommen. 

Paginakleur en paginaranden
• Pagina's kunnen vrolijker met een kleurtje of randje:
• Klik in het Lint op het tabblad Ontwerpen. Bij oudere versies van Word 

staan onderstaande opties op het tabblad Pagina-indeling.
• Klik in de groep 'Pagina-achtergrond' op Paginakleur.
• Klik op de gewenste kleur.
• Wilt u niet de gehele pagina een kleur geven, maar alleen een rand om de pagina?
• Klik in het Lint op het tabblad Ontwerpen, of in oudere versies van Word op Pagina-indeling. 

• Klik in de groep 'Pagina-achtergrond' op Paginaranden. (zie afbeelding volgende pagina)
• Het nieuwe venster 'Randen en arcering' verschijnt. Zorg dat het tabblad 'Paginarand' geopend is.
• Onder 'Instelling' kunt u klikken op de rand die u wilt.
• Daarnaast kunt u nog de stijl, kleur en dikte bepalen.
• Klik tot slot op OK.
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Van Digibeet naar Digibeter (2)

Teksteffecten
De pagina is opgemaakt, tijd voor het typen van de tekst. Voor het opmaken daarvan zijn veel mogelijkheden. Lettertype, 
lettergrootte en de kleur van de letters zijn aan te passen. Een andere mooie optie voor bijvoorbeeld koppen is 
'Teksteffecten'. Hiermee krijgt een tekst een schaduw, weerspiegeling of gloed. Dat gaat zo:
• Selecteer het stuk tekst dat u het effect wilt geven.
• Klik in het Lint op het tabblad Start.
• Klik in de groep 'Lettertype' op het pictogram van de A met blauwe gloed.
• Klik op een van de opties bijvoorbeeld 'Schaduw', 'Weerspiegeling' of 'Gloed'.
• Herhaal deze stappen voor andere effecten of kleuren. 

 
Afbeeldingen

• Voeg afbeeldingen in voor nog meer levendigheid:
• Zet de cursor (het knipperende verticale streepje) op de plaats waar de afbeelding moet 

komen.
• Klik in het Lint op het tabblad Invoegen.
• Klik in de groep 'Illustraties' op Afbeeldingen > Dit apparaat.
• Ga zonodig naar de map 'Afbeeldingen' in het venster dat nu opent.
• Blader naar het gewenste plaatje en selecteer het door erop te klikken.
• Klik op Invoegen.
• De door u gekozen afbeelding wordt nu in Word weergegeven.
• In het Lint is er nu een nieuw tabblad bijgekomen: 'Hulpmiddelen voor afbeeldingen - Opmaak' of 

'Afbeeldingsopmaak' of 'Afbeeldingsindeling'. Er staan functies in om de afbeelding te bewerken. 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde20

Van Digibeet naar Digibeter (3)
Afbeeldingen bijsnijden
• Het kan zijn dat de afbeelding nog bijgesneden moet worden. Dat betekent dat u een deel van de afbeelding afhaalt.

• Klik op de afbeelding, zodat deze geselecteerd is.
• In het Lint staat nu het extra tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen, Afbeeldingsopmaak of Afbeeldingsindeling. 

Klik hier op.
• Klik in de groep 'Grootte' op Bijsnijden.
• Klik vervolgens op Bijsnijden.
• Om het plaatje verschijnen zwarte haken. Ga met de muisaanwijzer over één van die haken.
• Wanneer de muisaanwijzer in de haak verandert, drukt u de linkermuisknop in.
• Beweeg de aanwijzer naar binnen toe om het plaatje bij te snijden en laat de muisknop los.
• Maak het bijsnijden zo nodig ongedaan door de haken naar buiten toe te slepen.
• Met de Enter-toets maakt u het bijsnijden definitief. 

Bijsnijden kan ook met allerlei vormen
• Klik op de afbeelding, zodat deze geselecteerd is.
• Klik op het extra tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Afbeeldingsopmaak of Afbeeldingsindeling.
• Klik in de groep 'Grootte' op Bijsnijden en vervolgens op Bijsnijden op/naar vorm.
• Klik op de gewenste vorm. 

Tekstomloop
Zodra u een afbeelding invoegt, past Word de standaard tekstomloop toe. De functie geeft aan hoe tekst om een 
afbeelding heen loopt. Standaard staat er op een regel tekst, op de volgende regel de afbeelding en op de regel eronder 
weer tekst. Dat is aan te passen.
• Klik op de afbeelding, zodat deze geselecteerd is.
• Klik in het Lint op het extra tabblad Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Afbeeldingsopmaak of 

Afbeeldingsindeling.
• Klik onder 'Schikken' of 'Rangschikken' op Tekstterugloop.
• Klik op een van de gewenste opties.
• U kunt dit zo vaak wijzigen als u wilt; dus probeer gerust een aantal opties uit. 

Document printen
Als het document klaar is, kunt u afdrukken. Hiervoor is een printer nodig. Afhankelijk van uw wensen en de 
mogelijkheden van de printer kunt u uw fraaie ontwerp op papier het levenslicht laten zien. Succes!!!
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Gemeente informeert (1)

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten 
voor lage inkomens in 2022

Voor lage inkomens komt er in 2022 een 
tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen. Meer dan 
dit is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer 
bekend is, leest u dit op de websites en social media van 
de gemeente Oost Gelre.

Zowel de gemeente als de SDOA (vanaf 1 januari 
Fijnder Werkleerbedrijf) wachten nog op wetgeving 
van de Rijksoverheid. Het is al wel bekend dat de 
tegemoetkoming eenmalig is, en dat iedereen die er recht 
op heeft hetzelfde bedrag krijgt.

Heeft u problemen met het betalen van de 
energierekening?
Neem dan contact op met uw energieleverancier om een 
betalingsregeling te treffen. Lukt dit niet en dreigt u in de 
financiële problemen te komen? Bel dan het Sociaal Team 
via (0544) 39 36 16 (op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur) 
of mail naar sociaalteam@oostgelre.nl. Zij helpen u graag!

Kijkt u ook om naar een ander?
Het wegvallen van veel activiteiten door de 
coronamaatregelen, het thuis moeten zitten omdat je in 
quarantaine moet blijven of ziek bent, het weer vroeg 
donker zijn; veel mensen hebben het er moeilijk mee. 
Dagen zijn lang als je niemand spreekt. Vaak kan een 
telefoontje, een kort praatje aan de deur of een kaartje 

al veel voor iemand betekenen. Even vragen aan elkaar 
hoe het écht gaat. Of er nog iets nodig is; zijn er nog 
boodschappen nodig of kun je de vuilcontainer aan de 
weg zetten voor je buren?  Het zijn kleine dingen om te 
doen, maar vaak groot in betekenis.

Help elkaar!!
De zorg heeft het ontzettend druk. Tijd voor een praatje, 
het even klaarmaken van een boterham is er niet meer. 
Ze werken ontzettend 
hard en hebben al 
hun tijd nodig om de 
mensen te verzorgen. 
Dan is het fijn als 
anderen even kunnen 
bijspringen. Even 
tussen de middag om de hoek kijken of het lukt met de 
boodschappen of ‘s avonds een extra portie koken voor 
de buren. Met deze kleine dingen kunnen we niet alleen 
de zorg ondersteunen, maar blijven we ook verbonden 
met elkaar. Hoe fijn is het om dagelijks even een praatje 
te kunnen maken als je helemaal alleen woont? Help 
elkaar deze moeilijke tijd door!

24/7 bereikbaar: De Luisterlijn
Maar misschien is het nu moeilijk een luisterend oor 
te vinden bij iemand uit je omgeving. Of je zoekt een 
klankbord bij iemand die jou niet persoonlijk kent. Bij de 
Luisterlijn kun je terecht voor een gesprek met aandacht 
voor jouw verhaal via telefoon, chat of e-mail. Je kunt bij 
de Luisterlijn 24/7 terecht via 0900 – 0767 of deluisterlijn.
nl.

Net uit het ziekenhuis?
Wordt u ontslagen uit het ziekenhuis? Mag u naar huis 
maar bent u nog niet in staat uzelf goed te verzorgen? 
Dan kunt u hulp krijgen.

Zorg thuis
Een transferverpleegkundige in het ziekenhuis zorgt 
ervoor dat er bij u thuis hulp komt. Hij schakelt de 
wijkverpleging in. De transferverpleegkundige regelt 
ook hulpmiddelen voor thuis mochten deze nodig zijn, 
bijvoorbeeld een hoog-laagbed of een zuurstofapparaat.
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Gemeente informeert (2)
Tijdelijke opname
Soms vinden de artsen in het ziekenhuis tijdelijke opname 
in een verpleeg- of verzorgingshuis of revalidatiecentrum 
nodig voor een patiënt. Bijvoorbeeld om te revalideren 
of om aan te sterken. Dit heet eerstelijnsverblijf (elv). 
Als dit voor u geldt dan bespreekt de arts het met u. De 
transferverpleegkundige regelt de tijdelijke opname. U 
kunt ook naar een zorghotel. Het is wel nodig dat uw 
zorgverzekeraar een contract heeft met de instelling die u 
de zorg levert.

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar betaalt zowel de zorg thuis als de elv. 
U betaalt geen eigen bijdrage. Maar voor de elv betaalt u 
wel een eigen risico.

Zorgverlof
Gaat uw partner of een van uw kinderen u verzorgen als 
u net uit het ziekenhuis komt? Heeft deze mantelzorger 
een baan? Het is mogelijk zorgverlof te krijgen. Hoe 
dit geregeld is staat in de cao. De mantelzorger vraagt 
het verlof 2 weken van tevoren schriftelijk aan bij de 
werkgever.

Sociaal Team Oost Gelre
Het Sociaal Team is er voor álle inwoners van Oost Gelre. 
U kunt bij ons terecht met alle vragen waar u in het 
dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over werk, 
financiën, wonen, (mantel)zorg, opvoeden, uw gezin of 
relatie. We helpen u graag op weg. 
In het Sociaal Team werken medewerkers met 
verschillende achtergronden samen. Bijvoorbeeld 
specialisten op het gebied van Wmo, jeugd, participatie 
en cliëntondersteuning. We hebben daarnaast veel 
contact met organisaties, zoals huisartsen, zorgaanbieders 
en wijkverpleegkundigen.

Hoe werken wij?
U neemt contact op met het Sociaal Team. Met een 
medewerker bespreekt u uw vraag en uw situatie. Samen 
kijken we naar wat er nodig is. Als er ondersteuning nodig 
is, kijken we ook naar wat u zelf nog kunt doen en naar 
wat mensen in uw omgeving (familie, vrienden of buren) 
kunnen doen. Soms lukt zelfstandig wonen of reizen niet 
meer. Een medewerker van het Sociaal Team gaat met 
u in gesprek en kijkt of bijvoorbeeld aanpassing van uw 
woning of een hulpmiddel noodzakelijk is. 
De Sociaal Team-medewerkers leggen zowel huisbezoeken 
als telefonische onderzoeken af. Per situatie wordt 
bekeken of het een huisbezoek moet worden of dat het 
een telefonisch onderzoek wordt.

Neem gerust contact met ons op
• We zijn bereikbaar via telefoon en e-mail 
(sociaalteam@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail)).
• Ook kunt u het online contactformulier invullen of 
langskomen.
• Op een mail of het contactformulier ontvangt u 
binnen 2 werkdagen een reactie.

Bereikbaarheid:
Telefoon: Op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur via 
telefoonnummer (0544) 39 36 16
Gemeentehuis Oost Gelre
Varsseveldseweg 2, 7131 BJ Lichtenvoorde

Samen in Oost Gelre
Wilt u meer informatie over zorg, welzijn en meedoen? 
Kijk dan op www.sameninoostgelre.nl
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Gemeente informeert (3)
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.

De eerste Achterhoekse Pride Maand in juni 2022!

Er komt een Achterhoekse Pride Maand in juni 2022! Een maand waarin 
mensen worden samengebracht en vieren hoe mooi, divers en kleurrijk 
de Achterhoek is! Een maand waarin gevierd wordt dat iedereen erbij 
hoort ongeacht geslacht, gender of geaardheid. Een groep enthousiaste 
Achterhoekers is in het diepe gesprongen en gestart met de organisatie. En ze 
zijn op zoek naar meedenkers en -doeners!

Wie is de organisatie?
De Achterhoekse Pride Maand is een initiatief vanuit de Klankbordgroep 

Regenbooggemeentes Oost Gelre en Winterswijk. Initiatiefnemer Michiel Wopereis vertelt: “Op 11 oktober zijn de 
gemeentes Oost Gelre en Winterswijk een Regenbooggemeente geworden. Inmiddels zijn meerdere gemeentes in de 
Achterhoek een Regenbooggemeente of zijn van plan dit te worden. Het thema leeft in de gemeenschap en er komt 
steeds meer aandacht voor. Mensen zien hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek is. Tijd om hier nog meer aandacht 
aan te schenken en zichtbaar uit te dragen dat we TROTS zijn in de Achterhoek."

Waarom een Pride Maand in de Achterhoek?
Steeds meer gemeenten in de Achterhoek worden een regenbooggemeente. En meer dan ooit zetten bedrijven 
en organisaties zich in voor meer diversiteit en inclusie van lhbtiq+ers. Diversiteit en inclusie leeft! Tijd voor een 
Achterhoekse Pride in juni 2022. Een maand waarin we laten zien dat we TROTS zijn in de Achterhoek.

Meer info:
Informatie over en het programma van de Achterhoek Pride Maand is straks terug te vinden op 
www.achterhoekpride.nl. Deze website is straks hét platform over deze maand.
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Filmseizoen 2021/2022 

De Treffer, aanvang 14.00 uur. 

25 feb,: 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 advocaten kantoor, 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.

1 april: 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 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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