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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: 0544-397 073 
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. 
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Contributie: per lid per kalenderjaar: € 25,00
Aanmelden kan via website, via e-mail of tijdens 
de inloopochtenden 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, Stien Pothof-Oolthuis,
Erik van de Groep

Reacties en/of bijdragen aan 'De Treffer'
Kunt u inleveren per e-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:  Erik van de Groep
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 5 mei 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' juni 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

Vanuit de Batenburgh fiets ik elke 
woensdagochtend rond negen uur 
naar 'De Treffer'. Een mooi gebouw 
dat er goed en verzorgd uitziet. Wat 
mij dan meteen opvalt; er is altijd 
een groep mannen actief met het onderhoud rondom 
het gebouw. De prullenbakken worden geleegd, de stoep 
wordt geveegd en achter op de voetbalvelden rijdt Fons 
op zijn trekkertje rond om de grasmat te vegen.
Het zijn de vrijwilligers van Longa die bijna dagelijks te 
vinden zijn in en rondom het gebouw.

Op maandagochtend zijn Bart en Albert de mannen die 
het vaste schoonmaakteam van 'De Treffer' ondersteunen 
bij het schrobben/dweilen van de  vloeren. Na een 
weekend vol gasten is het gebouw wel toe aan een flinke 
opfrisbeurt! 
Voor De Treffer geldt: Geen eenmalige voorjaars-
schoonmaak; daar is het wekelijks een goede beurt 
voor alle vertrekken!  Het resultaat mag er dan ook zijn. 
De Treffer ziet het er heel goed uit dankzij de inzet en 
betrokkenheid van en door vrijwilligers. 

Komende maand mei hebben wij aandacht voor 
Moederdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart etc.
Feestdagen die voor de een erg belangrijk zijn en voor de 
ander wat minder. Iedereen is ook vrij om daar een eigen 
invulling aan te geven. Wij hebben het geluk dat we in 
een vrij land wonen.

Wist u dat er per 1 juli in elk huis een brandmelder 
aanwezig moet zijn? U kunt hierover lezen op de website 
van de gemeente en verderop in dit blad.
Het is niet alleen voor u van belang maar ook dat van uw 
medebewoners en buren. Het zal je maar gebeuren dat 
je een beginnende brand te laat ontdekt, omdat er niet 
een deugdelijke brandmelder in huis was. Ik heb  zelf 
de gelukkige ervaring dat bij rookontwikkeling een goed 
meldsysteem prima functioneert. We konden het incident  
in goede gezondheid navertellen. 
Allen een fijne maand mei gewenst met hopelijk veel 
zonuren.

Warme groet, Lidwien Reukers vz
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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Agenda
• Kruisjassen in 2022: 21 september, 14 december 
• Bingo: 26 oktober
• Vrijwilligersmiddag: 7 december 2022!!!
• Zomerstop: week 30-31-32 (maaandag 25 juli t/m vrijdag  
 12 augustus)
• 7-daagse reis: maandag 25 juli t/m zaterdag 31 juli   
•  Fiets 4 daags: dinsdag 2 t/m vrijdag 5 augustus 
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Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

AED in 'De Treffer"
Overzicht AED-apparaat  op het terrein van 'De Treffer'. 
HOE en WAT?

• Op  ons terrein is een AED-apparaat aanwezig.
• Een AED is een Automatische Externe Defibrilator,  te gebruiken bij 

vermoedelijk hartfalen.  
• Het hangt in het andere (kleedkamer) gebouw.
• Sleutel tot dat gebouw hangt achter de bar van ruimte 5. 
• Er hangen flyers in alle ruimtes met daarop namen van mensen die 

AED kunnen bedienen. (Tussen kleedkamers 7 en 8.)
• Bel in geval van nood altijd eerst met 112 en zet de telefoon op de 

speaker, je krijgt dan al meteen  instructie over hoe te handelen. 
• Probeer ook contact te maken met een der mensen die AED 

kunnen bedienen. 
• Ons streven is om op heel korte termijn een AED binnen het 

gebouw De Treffer te plaatsen.  

Hoe werkt een AED?
• Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Al 

lijkt dat wel zo. Een AED kan het hart een schok geven om het hart 
te resetten en om het weer normaal te laten kloppen. 

• Een AED geeft alleen een schok als dat echt nodig is. 
• Een AED geeft geen schok als het hart echt stil staat.
• Een AED geeft ook geen schok als je bewusteloos bent, maar je 

hart werkt verder goed. 
• Een AED bestaat uit 2 electroden die je op de borstkas van 

het slachtoffer plakt. Hierdoor kan het apparaat het hartritme 
beoordelen. Daarna vertelt het apparaat wat je moet doen. Je 
krijgt dan te horen of je door moet gaan met reanimeren of op een 
knop moet drukken om een schok toe te dienen. Het bedienen van 
een AED is niet moeilijk maar het is handig om dit te oefenen. En 
daar proberen we op korte termijn invulling aan te geven. 
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Van de bestuurstafel

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.
 
Voor nieuwaangemelde leden maar ook voor reeds 
langer lid zijnde belangstellenden organiseert onze 
voorzitter een kennismakingsuur 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. In de welkomstbrief aan 
nieuw aangemelde leden staan de data vermeld. Ook 
andere belangstellenden worden de gelegenheid gesteld 
wanneer gebruik te maken van dit informatie-uur. 

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 geen pasje meer maar een 
welkomstbrief waar tevens hun lidmaatschaps-/
inschrijfnummer wordt vermeld. Dit nummer is van 
belang als je gebruik wilt maken van de kortingen. Bewaar 
deze brief dus goed. Hij kan veel geld besparen. 

Uit de vergadering d.d. 06-04-2022: 
• ALV: Datum di. 26 april. Voorbereiding is in gang gezet.
•  Actie voor Oekraïne: Medewerking werd verleend 

aan  actie van Rotary Winterswijk. Voor het eerst 
benaderden we bijna ¾ deel van de leden per e-mail. 
Een mooi resultaat.  

•  Nieuwe entree: Start bouw in week 33 dat is maandag 
15 augustus. 

•  Blad 50+: hoe wordt dat ervaren, evt. enquête in ons 
blad. 

• Uit de 3 werkgroepen: 
Dagreis kent grote belangstelling, de 7-daagse reis staat in 
de volgende editie van 'De Treffer'.
De activiteitengids wordt weer aangepast en nieuwe 
activiteiten zitten weer in de pen (denk aan theoretische 
rijvaardigheid, omgaan met je mobiel). 
Geen activiteiten plannen tussen de middag; dit stuit op 
problemen bij openen en sluiten. 
Het seniorenkoor kent een mooie opbloei, sjoelen is 
voorzichtig gestart. 
Gesprekken over expositie in de lokale bieb lopen. 
• Er wordt besloten tot het houden van een zomerstop. 
 Gekeken wordt naar mogelijkheid tot het openstellen  
 van de dinsdag- en donderdagochtendinloop    
 gedurende deze zomerstop.
• Denktank: Er kwamen goede ideeën uit de bus. 
•  In november a.s. bestaat de vereniging 70 jaar. 

Besteden we daar aandacht aan. Zo ja; hoe en wat?
• Aandacht voor AED-apparatuur. 

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-boulesbanen. In verband met eventuele 
calamiteiten is het erg belangrijk 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 de aan 
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)

Jeu-de-boules

Overzicht weekactiviteiten: Zie overzicht op 
informatiebord in ‘De Treffer’ en achter in dit blad en op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Met groet, 
het bestuur

Nieuws vanaf de jeu-de-boulesbanen. Er is weer plek!

Door omstandigheden zijn er plekken opengevallen in een aantal jeu- 
de-boulesgroepen. 
Op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag ligt de baan te wachten op 
meer spelers. Vooral voor dinsdagmiddag worden spelers gevraagd.
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. 
N.B. Je hoeft geen Frans te spreken om jeu de boules te spelen! 
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Theo Engelbarts tel. 0544-374 834 (maandag t/m vrijdag tussen 
18.00-19.00 uur).

Heren aan de voorjaarsschoonmaak: de Jeu-de-boulesbaan weer zomerproof!

Het mag gezegd worden, nee… het moet gezegd worden: De mannen van de 
woensdagochtend jeu-de-boulesgroep zijn fanatieke spelers en daarnaast zuinig op hun 
baantjes. Begin maart togen zij gewapend met harken, schoffels, bezems, handstoffer en 
blik fanatiek aan de slag om de beide jeu-de-boulebanen weer tiptop in een voorjaarsjasje 
te steken. 

Gesterkt door een kopje koffie van Rikie Schutten ontsnapte 
geen polletje gras, geen mosje, geen vervelend hoopje 
modder aan het spiedende oog van de heren. Nu is inmiddels 
ook al  lang duidelijk dat in de loop der jaren geen mol het 
nog in zijn kersenpit heeft gehaald om aan de oostelijke 
zijflank van 'De Treffer' zijn kop boven het maaiveld van de 
banen uit te steken. Zij weten.. dan is het met ons gedaan. 
En van al deze woensdagochtend ijver en vlijt profiteren alle 

KBO boulers dagelijks. De banen liggen er al weer ruim twee maanden glad geknipt en 
geschoren bij. Dat moet een uitnodiging zijn om nog meer gebruik van deze mooie terreintjes te maken. 
Lof aan de woensdagochtend jeu-de-boulesgroep. Het ziet er weer puik uit! 

Stoppen en starten van activiteiten: 

Dames en heren docenten en coördinatoren:
zouden jullie op het bord in de gang willen aangeven 
wanneer jullie stoppen met jullie activiteit en 
wanneer jullie weer starten na de zomerstop? 
Zomerstop is van maandag 25 juli t/m vrijdag 12 
augustus.
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Handig om te weten......

Kom in beweging... rust roest !!!!

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 (06-5708 2818).
VOA’s maken graag een praatje met u, zij kunnen u 
helpen en/of doorverwijzen indien u met een complexere 
hulpvraag komt.

Bij vragen op het gebied van financiën, aanvragen 
toeslagen, belasting, invullen van aangifteformulier   
verwijzen wij u naar een groep bestaand uit 12 personen 
die u van dienst kunnen en willen zijn. Neem contact op 
met de heer Henk van Beek; coördinator groep vrijwillige 
belasting-/adviesgroep, tel. 0544-370 255.

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 e-mail: 
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. 

Zieke kennis of vriend(in)?
Kent u een van onze leden die langer ziek is of anderszins 
beperkt is in de gewone dagelijkse dingetjes als 
uitstapjes, visites of wandelingetjes, geef het door via 
ons e-mailadres info@kbolichtenvoorde.nl dan wordt er  
namens het bestuur gezorgd voor een mooie kaart. 

De gemeente stimuleert het van alle kanten. Kom in 
beweging! Bij ons, KBO Lichtenvoorde, kan het èn de 
keuze is reuze! 
Kom fietsen, darten, line-dancen, yoga, wandelen, 
koersballen, wandelvoetballen, biljarten, sjoelen, jeu de 
boulen, MBVO is meer voor ouderen of kom naar KBO 
Vitaal met Tim Bader! En onderschat niet het belang van 
de denksporten zoals bridgen, kruisjassen, Skib Bo en 
lekker zingen! Dus...loop, fiets of E-car naar 'De Treffer' 
voor de broodnodige beweging en….  ontmoeting!
   
De sjoelschijven schuiven weer op dinsdag 
en evt. op donderdag!
De sjoelbakken zijn weer onder het stof vandaan gehaald 
en liggen nu in ruimte 3 te wachten op wekelijks gebruik. 
Op 1 maart zijn we begonnen met een paar mensen. 
En het mag gezegd: het klinkt gezellig tijdens de inloop. 
Naast de fanatieke kaartspelers, handwerksters en 
praters aan de stamtafel misstaat het vrolijk gekets van 

de sjoelschijven in het geheel niet. Voor wie mee wil 
schuiven: op dinsdagochtend tijdens de inloop (09.30-
11.30 uur) kunnen de bakken gebruikt worden. 
Maar wie op donderdagochtend ook even een scheve 
schijf schuiven wil, niets houdt de gastheren en -dames 
tegen om even een plekje te zoeken waar 2 tafels aan 
elkaar geschoven kunnen worden. Evt. kan ruimte 3 ook 
gebruikt worden. Pen, papier en de spelregels liggen er 
bij. Dus… iedereen kan aan de bak! 

Of toch liever KLAVERJASSEN?
Ons bereikte het verzoek of er mogelijk ook 
belangstellenden zijn voor klaverjassen tijdens de inloop.
Er wordt op dinsdag- en donderdagmorgen veel 
gekruisjast maar waarom zou een potje Klaverjassen niet 
kunnen?
Laat van je horen als je hier belangstelling voor hebt. Bel  
naar 06 5025 2702 (S. Pothof). Wie weet krijgen we een 
paar liefhebbers bij elkaar.  
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De fietscommissie heeft gedurende de winter serieus gewerkt. Denk hierbij aan de nieuwe routes voor het seizoen 
2022, de fietsvierdaagse in augustus, modernisering van de routebewijzering etc.

Wat is voor de KBO-fietsliefhebbers van belang om te weten? 
De gebruikelijke fietsdagen gaan weer van start. Maar met een kleine verandering in het programma op dinsdag. 
• Vertrek op dinsdag en zondag steeds vanaf 'De Treffer'.
• Dinsdag 25 km. om 09.30 uur: Alleen in de EVEN weken. 
• Zondag 50 km. om 10.00 uur.:  Elke 1e en 3e zondag v.d maand. Start 1 mei. 
• Fietsvierdaagse 2022:  02 t/m 05 augustus.  Zie t.z.t. ook website f4daagse.nl en Elna.
• Neem gerust een niet KBO lid mee als er iemand bij jou op bezoek is of iemand die het KBO sfeertje eens wil proeven. 

Wij hopen op een mooi wielerseizoen met wederom tochten die in de smaak vallen bij onze deelnemers. 
Met sportieve groet, van alle commissieleden

Fit en vitaal zijn en blijven bij KBO!

Artsen hameren er steeds op, de overheid stimuleert het, Oost Gelre trekt er een mooi 
bedrag voor uit… we moeten blijven of alsnog gaan bewegen. En wat is het dan niet fijn 
als dat kan binnen jouw eigen KBO?
Lees hieronder wat misschien past bij jou.  

Meer Bewegen voor Ouderen:

Liever niet meer naar de sportschool of de Hamalandhal en toch in beweging willen blijven? Denk je dat je jezelf 
wat onzeker zou voelen in een sportschool? Dan is een van de beweeguren die Gerdien Bosman, (gespecialiseerde 
instructrice voor bewegen met/voor ouderen) misschien nét iets voor jou! Op maandagmiddag verzorgt Gerdien twee 
maal een speciaal uur voor de iets oudere dames en heren die gevarieerd bewegen toch belangrijk vinden. Gerdien 
werkt in twee groepen. 
Om 13.00 uur gaat zij aan de slag met de wat meer beweeglijkere leden: loopvormen op muziek, hoepels, ballen, 
reactieoefeningen, een heel divers groot scala aan oefeningen komt voorbij. Je lichaam wordt echt een uurtje 
verantwoord “aangesproken”. 
Een uur later komen mensen op een andere, ook gezellige, zinvolle manier aan hun beweging via grotendeels 
stoelgymnastiek. Praktische oefeningen om bijv. het haar op je achterhoofd nog goed te kunnen blijven kammen, je 
veters te kunnen blijven strikken, bewust van de stoel op te staan etc. komen op verantwoorde en deskundige wijze aan 
bod.
Dames en heren u bent van harte welkom om een keer te komen kijken naar bewegen onder deskundige leiding MBVO. 
Loop op maandag tussen 13.00 en 15.00 uur gerust eens binnen en kom sfeer proeven. En wat de prijs betreft…. Kijk en 
vergelijk!!!!!

Nog knetter vitaal, bruisend van energie en uitdaging zoekend???? 

Dan op naar KBO-VITAAL in de Hamalandhal o.l.v. Tim Bader!
De 12 leden die het hele seizoen al onder Tims hoede in actie komen op donderdagmiddag van 13.30- 14.30 uur zijn 
razend enthousiast. De veelzijdigheid aan informatie, de grote variatie in oefeningen met bal, bank, touw, racket, de 
buik-borst-biloefeningen…. Elke keer wat anders! En dat is nu juist zo leuk. Lijf en leden worden op tientallen manieren 
uitgedaagd. En ook hier geldt…. Kijk en vergelijk als het op de prijs aan komt!!!

Fietsen, Fit en vitaal
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Dagreis, Denktank, zingen

Denktank Seniorenkoor

Van de reiscommissie: dagreis op 17 mei

De komende dagreis op dinsdag 17 mei mag zich verheugen in een enorme belangstelling, ruim 20 personen moesten 
worden teleurgesteld. De eerste ‘snelle aanmelders’ kunnen mee. De eerst daarop volgenden staan ’in de wacht’. 
Neemt niet weg dat er toch veel reislustigen een afwijzend telefoontje hebben ontvangen.
Geen bericht is dus goed bericht. 

Voor iedereen die wel mee gaat: 
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij ‘De Treffer‘ om 09.30 uur. 
Rond 17.45 uur zijn we terug in Lichtenvoorde, daar volgt dan een diner bij De Koppelpaarden voor diegene die zich hier 
voor hebben aangemeld. Neem voor alle zekerheid een mondkapje mee. Fijne dag gewenst.

7-Daagse reis naar Thuringen in Duitsland

Van maandag 25 t/m zondag 31 juli gaat de 7-daagse naar het fraaie Thüringen. Het dagprogramma is nagenoeg klaar en 
we denken dat het een mooi programma is tegen een acceptabele prijs.  
Heeft u interesse in deze reis? In de  volgende 'De Treffer' staan alle in en outs en kunt u zich gaan aanmelden. 
Ook dan geldt weer: Aanmelden via het inschrijfstrookje dat u ingevuld en wel in de KBO brievenbus deponeert. 

Met groet, Evy, Lidy en Thea

DENKTANK: Ledenbetrokkenheid

Meedenken,  kritische noten kraken, overstijgend denken, 
ideetjes aandragen, feedback geven….. alle leden kunnen 
het en doen het ook wel eens. Maar er is ook een plek 
waar dat officieel kan en dat is in de zgn. 'Denktank'.

Onlangs is de Denktank o.l.v. secretaris Jan weer bijeen 
geweest. En er kwamen weer goede suggesties uit de 
bus. O.a. aandacht voor rookmelders in elke woning, 
suggesties voor een dagtrip, info over kortingen van FASv, 
paasbrunch, aandacht voor jubilea. 

Voel jij er voor om 1 à 2 maal per jaar te brainstormen 
over alles wat onze vereniging aan gaat?

Neem contact op met Jan Wolterink, tel. 06-5427 2541.

SENIORENKOOR ZINGT WEER!

Zin in zingen? Zing dan mee!

Op woensdagmorgen van 09.30-11.15 uur wordt er weer 
gezongen in 'De Treffer'. Onder de bezielende leiding 
van Jan Hahné klinken er weer vrolijke klanken door het 
gebouw. De groep wilde, nadat Marjo Spekschoor helaas 
om gezondheidsredenen moest afhaken, toch als groep 
door blijven gaan met hun wekelijkse muzikale uitstapje. 
Dus is het maar al te fijn dat dit nu ook weer kan.

Zingen is fijn. Met een paar mensen zingen is nog fijner 
maar helemaal super is het als er een flinke groep staat.
Dus wie zin en tijd heeft? Loop op woensdagochtend 
binnen en maak kennis met Jan en zijn koor. 
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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:  gesloten
dinsdag-donderdag:  9.30 - 17.30 uur
vrijdag:  9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen

Betting adv_01-20.indd   1Betting adv_01-20.indd   1 10-03-2022   12:1910-03-2022   12:19
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Zelfportret

Expositie veelzijdig kunstenaar Joop Kruip

Meer dan zestig jaar is Joop Kruip actief geweest als 
beeldend kunstenaar. Met zijn scheppingsdrang laat hij 
een omvangrijke collectie na, waarin het eigene en de 
veelzijdigheid van Kruip terug is te zien. Hij liet zich niet 
beperken tot een stijl, onderwerp of techniek, maar 
bewoog zich met speels gemak in het gehele spectrum 
van de beeldende kunst. Zijn tekeningen, schilderijen, 
grafische werken, sculpturen en mozaïeken zijn van 8 
april tot en met 15 mei te zien in de Koppelkerk. 

Joop Kruip
Joop Kruip (Lichtenvoorde 1935 - Aalten 2016) studeerde 
in 1956 cum laude af aan de Academie voor Kunst en 
Industrie (AKI) in Enschede in de richting Monumentaal-, 
Portret- en Vrij Schilderen. Tijdens zijn studie werd de van 

nature nieuwsgierige en fantasierijke Kruip gevoed met 
lessen over diverse technieken en materiaalonderzoek. 
Zijn hele leven lang blijft hij onvermoeibaar nieuwe 
paden kiezen en blijft hij met een verscheidenheid aan 
materialen vorm, lijn en kleur binnen een compositie 
onderzoeken. 

Alles blijkt de moeite waard, alles kan een 
onderwerp zijn
Het werk van Joop Kruip 
laat niet een eenduidige 
stijl zien of zich inperken tot 
één medium, techniek of 
onderwerp. In zijn vroege 
werk zijn er vaak nog 
sporen zichtbaar van zijn 
katholieke achtergrond. In 
zijn latere werk is het vooral 
de directe omgeving die zich 
leent als onderwerp. Met een blijvende verwondering 
observeerde Joop Kruip zijn omgeving. Door langzaam 
op de dingen af te lopen en het van alle kanten te 
bekijken, wist hij het vertrouwde steeds opnieuw te 
verbeelden en diepgang te vinden in datgene wat er 
al is. Met tekeningen, grafiek, schilderkunst, keramiek, 
beeldhouwkunst en monumentale gebieden als 
mozaïek, wandschildering en vensters bewoog hij zich 
tussen figuratie en abstractie, met als uitgangspunt de 
waarneming.

“Ik ben bezig met mijn handen, en ik denk”
Het werken naar waarneming gaf Joop Kruip 
keuzemogelijkheden. Het liet hem vrij in het creëren 
in het hier en nu. Spelenderwijs ontdekte hij nieuwe 
mogelijkheden en liet hij de dingen gebeuren. Hij 
verwonderde zich over de mooie ontdekkingen, die 
toevalligerwijs ontstonden tijdens het proces. Het 

Expositie van kunstenaar Joop Kruip (1)

Het Gele Park, Varsseveldseweg
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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.

Resultaten Keramiek

Resultaten Zentangle

Workshop
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Expositie van kunstenaar Joop Kruip (2)
creëren was voor Joop Kruip een constante wisselwerking 
tussen het hoofd en zijn handen, als een dialoog met 
zichzelf, tussen de handen die bezig zijn en het hoofd dat 
denkt. 

Rondleidingen & audio
Elke vrijdag, zaterdag en zondag biedt de Koppelkerk 
om 14.00 en 15.00 uur een uitgebreide rondleiding 
aan door de expositie. Een bezoek aan de Koppelkerk 
kan van tevoren worden geboekt via www.koppelkerk.
nl. Dit is echter niet noodzakelijk; een spontaan bezoek 
aan de Koppelkerk is ook mogelijk. Aanmelden voor de 
rondleiding is wel raadzaam, vanwege het maximum 
aantal deelnemers. 
In de expositie zijn ook audiofragmenten te beluisteren. 
Hiervoor heeft men een mobiele telefoon en een 
koptelefoon of oortjes nodig. Een koptelefoon is ook 
verkrijgbaar bij de balie van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Looptijd expositie: 8 april t/m 15 mei 2022

Openingstijden: vrijdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur
Entree Koppelkerk: € 6,- incl. kop koffie/thee
Tickets: www.koppelkerk.nl

Meer info:
Annemiek van der Hoek, junior-directeur Stichting 
Koppelkerk
annemiek@koppelkerk.nl / 06 1268 1372



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! 

Hallo lezers,

Hierbij twee foto's van een boom die 
leuk is aangekleed. De boom staat op het 
kerkepad Reimerspad nabij de Heideweg 
in Harreveld. 
Ik kon niet achterhalen wie dit gedaan 
heeft.

Groet,
Bennie Meekes
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4 en 5 mei herdenking (1)
Dodenherdenking en bevrijdingsfeest 
4 en 5 mei Interview met Theo Leemreize 

Op 4 en 5 mei wordt er aandacht besteed aan het 
herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van 
de bevrijding van Nederland. In `De Treffer’ jrg. 3, nr 4 
staat een artikel over 'Spiegelingen' bevrijdingstheater 
gebaseerd op verhalen uit de eigen gemeente. Een 
theaterproductie, opgezet in het kader van 75 jaar vrijheid 
1945-2020, dat in verband met de coronamaatregelen 
doorgeschoven wordt naar zaterdag 7 en zondag 8 mei 
2022. Acteurs, zangers, dansers en muzikanten uit de 
eigen gemeente geven in de Hamalandhal onder leiding 
van Slagmoals Theaterproducties een wervelende 
voorstelling over wat zich binnen onze gemeente in de 
oorlogsjaren afgespeeld heeft. Daarbij hebben ze ook een 
duidelijke boodschap: “Vrijheid is een kostbaar bezit”. 
Een uitnodigende voorstelling 
met  boeiende verhalen, 
mede mogelijk gemaakt 
door de Stichting 4 en 5 mei 
Lichtenvoorde, voorheen het 4 
en 5 mei comité Lichtenvoorde.

Herdenkingsmonument 
'Vrede-Vrijheid-Recht’ 

Spiegelingen…verhalen uit de 
eigen gemeente. Het heeft me 
aan het denken gezet. Met 
de beelden op mijn netvlies 
van de oorlog in de Oekraïne, 
krijgt het vrijheidsbeeld in 
de Dijkstraat een andere 
indringende betekenis. Het 
monument van een manfiguur 
met aan zijn voeten een draak 
waar ik vaak langs gelopen ben, 
zonder er even bij stil te staan. 
Opgericht en onthuld op 22 
mei 1948 ter nagedachtenis 
aan de oorlogsslachtoffers 
en uit dankbaarheid voor de 
bevrijding. Langzaam begin ik 
te beseffen waarom de Duitse 
TV bij ons thuis vroeger afgezet 
werd en waar mijn nachtmerries 

van overvliegende en neerstortende vliegtuigen mogelijk 
vandaan komen. Natuurlijk heb ik de verhalen gehoord 
over de bomkrater in de achtertuin op de Bleekwal waar 
mijn moeder toentertijd als jong meisje woonde en de 
stilte gevoeld van mijn vader, die als Indiëganger met 
name de draak op het vrijheidsbeeld belangrijk vond. 

De draak die de overwinning 
symboliseert van het kwaad, de 
bezetter. 75 jaar in vrijheid…een 
wake-up call. Leven in vrijheid…
het lijkt zo vanzelfsprekend. Tot je 
de beelden ziet en hoort over de 
angst, het leed, de vernietiging en 
de onderdrukking. 

Herdenkingsmonument 
'Klein Engeland’

Er is zwaar gevochten voor 
de vrijheid en er waren vele 
verzetsgroepen, zo ook in 
Lichtenvoorde. Daarom is 
op 12 september 2021 het 
herdenkingsmonument `Klein 
Engeland’ onthuld op het Joep 
ter Haar plantsoen aan de 
Hendrik Leemreize- en Gert 
Reindersstraat. Een herinnering 
aan de verzetsdaden van de 
strijders betrokken bij de 
zogenoemde pilotenlijn. Veel 
geallieerde vliegtuigen vlogen 
over de Achterhoek richting 
Duitsland. Neergeschoten piloten 
en andere onderduikers werden 
door de verzetsgroep
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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

VARSSEVELDSEWEG 36 • 7131 BJ LICHTENVOORDE • 0544-371406
BEATRIXPARK 24 • 7101 BN WINTERSWIJK

WWW.GELRIA.COM

Het beste 
voor mijn voeten

Praten, passen, meten
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4 en 5 mei herdenking (2)
uit Lichtenvoorde met gevaar 
voor eigen leven geholpen. 
Ze kregen kleding, voedsel 
en werden via een veilige 
ontsnappingsroute naar Brabant 
en Z-Limburg gebracht om 
vandaaruit via België verder 
te reizen naar bevrijd gebied. 
Hierdoor kreeg Lichtenvoorde 
de geuzennaam `Klein Engeland’. 
Het monument bestaat uit 
een blok met daarop een 
tekst en een ander deel met 
een vliegtuigpropeller van 
een gecrashte Amerikaanse 
bommenwerper uit 1944 dat 
beschikbaar is gesteld door de 
stichting AVOG`s Crash Museum 
Lievelde.

Stichting 4 en 5 mei 
Lichtenvoorde

Om meer te weten over de 
achtergrond en motivatie 
van de Stichting 4 en 5 mei 
Lichtenvoorde ben ik in gesprek gegaan met Theo 
Leemreize. Theo is een van de acht actieve leden van 
de Stichting. Van kinds af aan opgegroeid met het 
belang van de dodenherdenking, met als motivatie 
aandacht en steun te geven aan de nabestaanden van 
de oorlogsslachtoffers. Sinds hij zich kan herinneren is hij 
mee geweest op 4 mei naar de Algemene Begraafplaats 
( tegenover de Action), waar de 23 graven liggen van 
overleden oorlogsslachtoffers. Een traditioneel onderdeel 
van de dodenherdenking is het leggen van bloemen 
door de kinderen en het aansteken van kaarsen in 
de voorafgaande nacht, verzorgd door de stichting 
AVOG`s Crash Museum Lievelde. Theo vertelt dat de 
dodenherdenking lokaal altijd erg belangrijk is geweest 
en dat hij blij is dat de stichting 4 en 5 mei een grote 
gunfactor heeft, wat bleek uit de medewerking en het 
enthousiasme waarmee de activiteiten die de Stichting 
initieerde, coördineerde en organiseerde rond 75 jaar 
bevrijding werden ontvangen en gesteund. Persoonlijk 
vindt hij  5 mei zeker zo belangrijk. Een dag om de vrijheid 
te vieren, vast te houden en te bewaken. Enthousiast 

vertelt hij over de docufilm: “Vlinder 
op zoek naar vrijheid 4 mei 2021” als 
alternatief voor de dodenherdenking 
tijdens de coronacrises. Deze film is 
terug te zien op You Tube en beslist 
de moeite waard om te kijken! 
Vlinder Kruip is een achterkleinkind 
van verzetsheld Joop Kruip en speelt 
ook mee in de theatervoorstelling 
`Spiegelingen’. 

Hoe betrokken Theo bij alles is rondom 
4 en 5 mei blijkt uit de opsomming 
van activiteiten waar hij vol passie 
over vertelt: ”De samenwerking met 
De Oudheidkundige Vereniging en het 
AVOG Crash Museum, dat op 4 mei 
een pop-up museum opent in Sociaal 
Cultureel Centrum Den Diek, waar 
de Stichting Stolperstenen Groenlo 
en Amnesty International ook aan 
zullen bijdragen. De dodenherdenking 
op 4 mei in de Hamalandhal. Het 
binnen brengen van het Nationale 
Bevrijdingsvuur op 5 mei door 
hardlopers uit Oost-Gelre, die in 

estafettevorm het vuur vanuit Wageningen naar Den Diek 
brengen. Daar wordt het in ontvangst genomen door het 
College van Burgemeester & Wethouders en vandaaruit 
verder verspreid over de kernen. 

Daarnaast zijn er nog diverse andere activiteiten zoals: 
het bevrijdingsontbijt, de fietsroutes van 25 en 50 
km langs plekken die te maken hebben gehad met de 
oorlog, de film Persian Lessons door Stichting Het Doek 
in Den Diek.  En natuurlijk de twee voorstellingen van de 
megatheaterproductie `Spiegelingen’ op 7 en 8 mei in de 
Hamelandhal. Voor nadere data, locaties en tijden, zie 
voor info: www.4en5meilichtenvoorde.nl”.

Verslag: Ans Frenken
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Moederdag
Wie kent deze dag niet. Moederdag. Op de tweede 
zondag in mei wordt deze dag gevierd. Hoe is moederdag 
ontstaan?

Moederdag of Moedertjesdag vindt zijn oorsprong in het 
oude of antieke Griekenland. Daar werden niet alleen de 
gewone moeders in het zonnetje gezet, maar werd Rhea, 
de moeder der goden, geëerd. Nadat Europa christelijk 
was geworden, werd deze traditie opgepakt met de 
verering van Maria, de moeder van Jezus. Moeders waren 
vroeger heel belangrijk. Ze kregen veel kinderen en dat 
mocht best beloond worden.

Moederdag, zoals wij die vieren, is over komen waaien 
vanuit Amerika.

De Amerikaanse Anna 
Jarvis, dochter van een 
predikant, staat aan de 
wieg van de moderne 
Moederdag. De moeder 
van Anna zette zich altijd 
in voor het welzijn van 
andere moeders (vooral 
de gezondheidszorg) en 
tijdens de Burgeroorlog 
verzorgde zij de 
gewonde soldaten.

Toen haar moeder in 1905 overleed, bedacht Anna Jarvis 
een speciale dag om alle moeders te eren: Moederdag.
Ze koos de zondag na de sterfdag van haar moeder, 
de tweede zondag in mei. Jarvis wilde dat de dag een 
algemeen begrip werd en schreef daarom honderden 
brieven aan kerkleiders en politici om Moederdag te 
promoten. En met succes.  

Door de inspanningen van Anna Jarvis erkenden 
verschillende Amerikaanse staten Moederdag als een 
officiële feestdag. Maar het was president Woodrow 
Wilson die de dag in 1914 als een nationale Feestdag 
erkende. Vanaf nu was het een vaste feestdag die elke 
tweede zondag in mei gevierd werd. Deze variant is de 
Atlantische Oceaan overgewaaid. Sinds 1925 wordt de 
Amerikaanse versie van Moederdag ook in Nederland 
gevierd.

Tegenwoordig wordt mama op deze dag  verwend. Ze 
krijgt een ontbijtje op bed en vaak een knutselwerkje 
en ze hoeft deze dag geen huishoudelijke taken te doen. 
Deze worden zoveel mogelijk door papa of de kinderen 
gedaan.
Maar vaak brengen we deze dag ook nog een extra 
bezoekje aan oma. Of bezoeken we het graf van een 
overleden moeder om daar een bloemetje neer te leggen. 
Of moeders nog leven of niet; Ze zijn onmisbaar voor hun 
kleine en grote kinderen. 

Daarom wil ik alle moeders en oma’s feliciteren met 
Moederdag en hen een hele fijne dag toewensen.
Toch kan ik het niet laten om een kleine kanttekening 
te plaatsen. Er zijn vrouwen die heel graag Moederdag 
zouden willen vieren. Maar dat is voor hen niet 
weggelegd. Daar hoor ik onder andere ook bij. Wat ik nu 
schrijf, schrijf ik vanuit mijn hart. Veel mensen beseffen 
niet wat het niet hebben van kinderen bij je te weeg 
brengt. Het begint al met de vele kraamvisites waarmee je 
in het begin veel moeite hebt. Dan alle verjaardagen van 
de neefjes en nichtjes. Geen diploma-uitreikingen enz. 
enz. enz. Het duurt een aantal jaren voor je het verwerkt 
hebt. Dan komt er weer een periode waarin jouw familie 
en vriendinnen oma worden. Ik had altijd gedacht dat ik 
er compleet overheen was, maar dat was niet zo. 
Het blijft je je hele leven achtervolgen. 
Maar…. Ansje  zou Ansje niet zijn als ze hierdoor haar 
leven liet beheersen. Het zijn momenten waarop het 
boven komt. Ik heb mijn leven een andere invulling 
gegeven. En ervan genoten. Wat zeg ik…. ik geniet nog 
volop. 

En weet je wat ik zo leuk vond. Mijn familie had voor 
mij een Tantedag ingesteld. Op die zondag kwamen 
alle neefjes en nichtjes met knutselwerkjes en ontbijt 
op bed. Ik had ze dan de hele dag voor mij alleen. Dat 
vond ik geweldig. Het heeft heel veel voor mij betekend. 
Misschien een idee???

Ans Vonhof
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De Gelukkige Bouler
Door de Olympische winterspelen in China kwam ik op 
een ander spel, niet winters en van oorsprong ook niet 
toegeschreven aan China: jeu de boules. Toch is er een 
link.

Door Erik van de Groep

Het Nederlandse echtpaar 
Reesink vermeldt in hun 
voortreffelijke boek ‘Jeu de 
Boules, een document voor 
de liefhebber’ *), dat er in het 
oude China ook al met stenen 
ballen werd gespeeld, getuige 
archeologische vondsten. Ook 
suggereren zij dat ‘de boules 

misschien wel een religieuze 
betekenis hadden’.  Toch komen zij niet terecht bij 
de zenmeester Pu-Tai-Ho-Shang. Ik wel. Deze dikzak 
verspreidde het Boeddhisme in China en, door zijn 
zorgeloze instelling en uitstraling, ook veel vreugde 
en blijdschap, waardoor hij de bijnaam ‘De Gelukkige 
Boeddha’ verwierf. Er zijn veel beelden in allerlei soorten 
en maten van hem in omloop.

Happy Buddha

En waarom 
hij altijd zo 
‘happy’  was? Hij 
onderwees ook 
kinderen in het 
Boeddhisme en 
van omgang met 
kinderen kun je 
natuurlijk ook 
vrolijk worden. 
Met bede-len kwam hij zo te zien aan ruim voldoende 
eten. Daar word je ook niet chagrijnig, maar wel rond van.

Jeu de boules

Eén van de van hem verkrijgbare beelden toont hem in 
een triomfantelijke houding, met omhooggestoken armen 
en in zijn handen ronde voorwerpen. Boules?  Zou hij 
misschien regelmatig jeu de boules gespeeld hebben? 
Dat zou kunnen, als je naar zijn uitbundige houding kijkt. 

Wellicht heeft hij net een partij gewonnen of roept hij 
op deze wijze anderen op voor een gezellig potje. Het is 
dan ook een spel waar je heel vrolijk van kunt worden, 
vraag maar eens rond 
bij de KBO. Ja, ik hoor 
sommigen nu ook 
zeggen dat ze wel eens 
behoorlijk droef van 
het spelletje worden, 
maar denkend aan 
de zenmeester én de 
Olympische Spelen con-
cludeer ik: ‘Meedoen is 
belangrijker dan winnen 
en winst en verlies horen 
toch bij elkaar, als Yin & 
Yang!’?

Gezellig

Hoewel vele  beoefenaars van het spel net als Pu-Tai met 
een buikje getooid zijn (dat in de meeste gevallen in het 
niet valt bij wat de meester zelf door China meetorste), is 
zo’n uitbouw niet echt nodig voor een portie vrolijkheid. 
Maar het staat wel gezellig.

De meeste jeu de boulers die het spel bij de KBO beoe-
fenen, keren vaak tevreden, zo niet gelukkig, huiswaarts 
na een ochtend of middag spelen. En zo hoort het 
natuurlijk ook. Het zijn Gelukkige Boulers.

*) Het boek ‘Jeu de Boules, een document voor de liefheb-
ber’ is een tamelijk volledig overzicht van de ontwikkeling 
van jeu de boules door de eeuwen en landen heen. Vele 
spelvormen en bijzonderheden worden beschreven, voor-
zien van prachtige, vaak oude illustraties. De Fransen 
waren behoorlijk jaloers op dit door Nederlanders ge-
schreven document en verzochten om een vertaling. Heb 
je belangstelling om het boek eens bij de KBO in te zien? 
Stuur dan een mailtje naar: erikvandegroep@gmail.com.
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Gemeente informeert (1)

Rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht in Nederland om een 
rookmelder te hebben op elke woonverdieping in je huis 
en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen 
loopt. Hiervoor wordt het Bouwbesluit aangepast en 
wordt het dus wettelijk verplicht om hieraan te voldoen. 
Ook als je in een huurhuis woont. 
Wanneer zijn rookmelders verplicht?
• Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht.
• Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder huis.
• Zowel koop- als huurwoningen en zowel bestaande- als  
 nieuwbouw moeten hieraan voldoen.
• De verplichting geldt ook besloten ruimtes die dienen  
 als vluchtroute.

Wat betekent dit voor mij?

Heb je al werkende rookmelders hangen op elke 
verdieping? Dan heeft deze wetswijziging geen gevolgen 
voor jou. Heb je nog géén rookmelders, dan wordt het 
tijd om ze aan te schaffen. Op iedere bouwlaag moet 
een goedgekeurde brandmelder komen te hangen. 
Een zolder die niet als verblijfsruimte dient, hoeft geen 
rookmelder te hebben hangen. Als jouw besloten gang op 
de begane grond een vluchtroute is voor een verdieping 
erboven, dan moet je daar ook een werkende rookmelder 
ophangen. 
In tegenstelling tot bij nieuwbouwwoningen waar de wet 
al vanaf 2003 van kracht is, worden er geen eisen gesteld 
aan de doorkoppeling van de melders. Ook hoeven 
de brandmelders niet op het 230V/elektriciteitsnet 
aangesloten te zijn; een brandmelder met batterijen 
volstaat al.

Waar moet ik op letten als ik rookmelders ga kopen?

Je hoeft volgens de wet nergens aan te voldoen met 
betrekking tot de specificaties van de rookmelder. De 
melders moeten wel voldoen aan de NEN-14604 en een 

CE keurmerk hebben. Pas dus op met rookmelders van 
vage merken en rookmelders die erg goedkoop zijn. 
Neem van ons aan: goedkoop is vaak duurkoop met 
rookmelders.
Je bent niet verplicht om bijvoorbeeld een rookmelder 
te plaatsen met een 10 jaar batterij of rookmelders aan 
te sluiten op het stroomnet. 
Een brandmelder met een 
1 jaar batterij kan dus ook 
prima. Ons advies is wel om 
het meteen goed te doen en 
rookmelders te kopen met een 
10 jaar batterij. Dan ben je 10 
jaar lang af van vervelende 
piepjes midden in de nacht en 
hoef je geen batterijen meer te wisselen.      

Wil je maximale veiligheid, 
koop dan draadloos koppelbare melders. Als er dan één 
afgaat, gaat de rest ook af en hoor je overal in huis dat er 
rook of brand is. 

Wat staat er straks in de wet?

De wet schrijft niet voor welke brandmelder je moet 
monteren. Er is vanuit de overheid dus niet gekozen om 
de nieuwe regels voor bestaande huizen straks gelijk 
te laten lopen met de regelgeving voor nieuwbouw. In 
nieuwbouw moet een rookmelder zijn aangesloten op 
230v/netspanning en voorzien van een back-up batterij. 
Voor bestaande bouw zijn rookmelders op batterijen al 
voldoende. Ook geldt de koppeling niet van rookmelders 
zoals in de nieuwbouw.
In de wet staat straks dat de verplichting gaat gelden 
voor bouwlagen met een verblijfsruimte of met een 
besloten ruimte waar een vluchtroute doorheen loopt 
tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang 
van de woonfunctie. Het komt erop neer dat er op elke 
verdieping een rookmelder moet worden geplaatst.

Aanvulling van de redactie:
Huurders van woningen van ProWonen:
U kreeg onlangs een vooraankondiging dat ProWonen
binnenkort start met het plaatsen en/of vervangen 
van rookmelders. Dit gebeurt in samenwerking met 
Energiewacht. U krijgt automatisch bericht wanneer u aan 
de beurt bent.

Voorbeeld
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Gemeente informeert (2)

PERSBERICHT 
31 maart 2022

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk starten met uitkering eenmalige energietoeslag voor minima

Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen in de knel. Het kabinet 
heeft besloten om een eenmalige energietoeslag van 800 euro voor huishoudens met een laag inkomen beschikbaar 
te stellen. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een laag inkomen (120% van de 
bijstandsnorm) komen hiervoor in aanmerking. 

Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt via de gemeente betaald. De gemeenten hebben 
het geld nog niet ontvangen, maar schieten dit zolang voor.

Inwoners met een uitkering van Fijnder en ontvangers van bijzondere bijstand ontvangen automatisch de toeslag.
De energietoeslag wordt bij huishoudens die op 1 maart een bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ) hebben 
ontvangen automatisch door Fijnder op hun bankrekening bijgeschreven. 

Dit geldt ook voor huishoudens die in het eerste kwartaal van 2022 bijzondere bijstand hebben ontvangen. Elk 
huishouden ontvangt 800 euro. Het bedrag staat rond 15 april op de rekening. Deze inwoners hoeven zich dus niet te 
melden. 

Inwoners met een laag inkomen kunnen zich melden bij Fijnder

Inwoners met een laag inkomen, komen ook in aanmerking voor de eenmalige 
energietoeslag. Werkenden met een minimuminkomen en ouderen die alleen van hun 
AOW leven, komen mogelijk ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag. Een 

laag inkomen is een inkomen van minder dan 120% van de bijstandsnorm. 
Voor een alleenstaande tot AOW-gerechtigde leeftijd is dit minder dan € 1.244,54 netto per maand exclusief 
vakantiegeld. 
Voor gehuwden of samenwonenden is dit minder dan € 1.777,92 netto per maand exclusief vakantiegeld. 
Vanaf AOW-gerechtigde leeftijd liggen deze bedragen op € 1.382,89 voor een alleenstaande, en op € 1.872,49 voor 
gehuwden of samenwonenden.

Valt uw inkomen onder deze grens? Dan kunt u vanaf 1 april een aanvraag indienen bij Fijnder.

Ga naar de website van Fijnder: www.fijnder.nl en dien uw aanvraag in. 
U kunt ook mailen naar info@fijnder.nl.
of bellen 0544-474 200.
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Gemeente informeert (3)
Ondersteuning voor mensen met Long COVID

Heeft u drie maanden na een coronabesmetting nog klachten? U bent 
moe, kunt zich moeilijk concentreren, vergeet dingen of heeft last van 
hoofdpijn, smaak- en reukverlies, stress of angst. U heeft problemen 
met uw werk of loopt tegen andere zaken aan.

C-support ondersteunt u bij de klachten en problemen die u heeft. 
Samen kijken we hoe we uw situatie kunnen verbeteren. 

Aandacht
Wij luisteren goed naar uw klachten. En naar de gevolgen van deze 
klachten op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, uw sociale 
leven en op uw werk en inkomen. We beantwoorden uw vragen en brengen in kaart wat u nodig heeft. 

Ondersteuning op maat
Er is geen standaard aanpak. Iedere situatie is uniek en vraagt om een eigen, persoonlijke benadering. Onze nazorg- 
en medisch adviseurs helpen u met het vinden van de juiste zorgverleners. Of zetten eigen experts in, zoals een 
arbeidsdeskundige, jurist of financieel adviseur. We hebben veel expertise in huis en zijn goed bekend met het 
bestaande zorgaanbod. C-support biedt zelf geen direct medische behandeling. 

Aanmelden:
Aanmelden bij C-support doet u online via het aanmeldformulier op de website. Vindt u dat lastig? Bel ons dan: 073 
4400 440. Een nazorgadviseur belt u binnen enkele weken na uw aanmelding. Tijdens een uitgebreid gesprek komen uw 
vragen en klachten aan bod en spreken we af wat u nodig heeft. De nazorgadviseur blijft uw vaste contactpersoon.

Kosten
De ondersteuning van C-support is gratis. Wij werken in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS).

Wat doen we nog meer?
Ook (medische) professionals die te maken hebben met Long COVID kunnen een beroep op ons doen voor 
ondersteuning. We verzorgen scholing en stimuleren onderzoek naar Long COVID. 
U leest daar meer over op: www.c-support.nu.

Support biedt advies en ondersteuning op maat, verzorgt nascholing en stimuleert onderzoek. 
Onze regionaal ingerichte dienstverlening heeft een landelijke dekking. 
Op de website vindt u meer informatie over Long COVID en wat C-support voor u kan doen.
Website: www.c-support.nu 
E-mail: info@c-support.nu
Tel. 073 - 44 00 440
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Van Digibeet naar Digibeter (1)

BEHENDIG ZOEKEN MET GOOGLE

De zoekmachine Google is de toegangspoort tot bijna alles 
op het internet. Zoek websites, maar ook afbeeldingen, 
nieuws, video’s of andere informatie.

Zoekmachine als toegangspoort!!
Het is zo gek niet te bedenken of er staat wel informatie over op het internet. Zoekmachines zoals Google maken al deze 
informatie vindbaar. Google lijkt een simpele pagina met een zoekbalk. Maar die zoekbalk geeft toegang tot meer dan 
1,83 miljard websites wereldwijd. Of u nu een fietsenmaker 
in uw woonplaats zoekt of achtergrondinformatie over een 
vakantiebestemming; Google vindt het wel. De site werkt 
aan de hand van trefwoorden. Typ één of meer woorden in 
en Google geeft aan op welke sites die woorden gevonden 
worden. Hoe concreter en uitgebreider de zoektermen, hoe 
beter het resultaat.
Nu zijn er vele zoekmachines, maar in dit voorbeeld gaan we 
even uit van de zoekmachine van google.

Eenvoudig zoeken
Start zo een zoekactie:
• Start een internetprogramma (browser) Dit is het programma waarmee websites gelezen kan worden Google werkt 
met alle programma's, dus bijvoorbeeld met Edge, Firefox, Chrome en Safari.
• Als de zoekmachine Google al NIET als standaard zoekmachine is ingesteld, kun je dat alsnog doen. Dit werk bij de 
verschillende browsers anders. Zoek zelf even uit hoe dat moet voor de browser die je gebruikt.  Je kunt ook in de balk 
<google.nl> typen. Je komt dan in google.nl dus de zoekmachine.
• Dus ga naar www.google.nl.
• Het overzichtsvenster van Google opent. Typ een zoekterm in het zoekveld.
• Tijdens het typen verschijnen zoeksuggesties. Die kunt u aanklikken, maar dat hoeft niet.
• Niet op een suggestie geklikt? Druk op de Enter-toets.
• Google toont een lijst met resultaten. Onder elke link staat een kop en een korte beschrijving. Klik op de kop om die 
site te bezoeken.
• Klik eventueel op de Terug knop van het internetprogramma om terug te keren naar de zoekresultaten. Die knop is 
meestal een pijltje naar links.

Afbeeldingen, video's en meer
Op de pagina met zoekresultaten staat niet alleen een lijst met websites. Onder de zoekbalk staan ook categorieën. 
Welke categorieën hier staan hangt van de zoekopdracht af. Mogelijkheden zijn Afbeeldingen, Shopping, Maps, Video's, 
Nieuws, Meer en Tools. Hiermee filtert u binnen de zoekresultaten. Zoekt u bijvoorbeeld op 'Grappige kat' dan kunt u via 
de categorie 'Video' op zoek gaan naar leuke kattenfilmpjes. Standaard staat 'Alle' aangeklikt.
• Voer een zoekopdracht uit aan de hand van de stappen in de vorige alinea.
• Klik op één van de categorieën en de lijst met resultaten verandert. Klik bijvoorbeeld op Video's om de filmpjes te 
zien die worden gevonden met Google.
• Klik op de <Terug> knop in het internetprogramma, om terug te keren naar het vorige venster.
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Afbeelding zoeken
Stel dat u helemaal geen website 
zoekt, maar een afbeelding. Dan 
kunt u direct daarnaar zoeken, 
zonder de vorige stappen allemaal 
eerst te moeten doen.
• Ga naar www.google.nl.
• Klik rechtsboven op Afbeeldingen.
• Het zoekvenster wijzigt iets, onder het logo van Google staat nu het woord 'Afbeeldingen'. Typ een of meerdere 
zoekwoorden.
• Klik op de blauwe knop met het vergrootglas of druk op de Enter-toets.
• Een overzicht van alle gevonden plaatjes opent. Klik op de afbeelding om het plaatje vergroot te zien.
• De afbeelding wordt vergroot tussen de overige zoekresultaten. Rechts van de afbeelding hebt u de mogelijkheid om 
de pagina de bezoeken, de originele afbeelding te bekijken en om de afbeeldingsdetails te bekijken.
• Klik op het kruisje linksboven om de afbeelding te sluiten en terug te keren naar de zoekresultaten.

Geavanceerd zoeken
Zoeken kan ook met geavanceerde opties. Daarbij zijn allerlei voorwaarden aan de zoekopdracht mee te geven. 
Bijvoorbeeld het opgeven van bepaalde woorden die niet mogen terugkomen in de resultaten. Bijvoorbeeld als u een 
Beatrix zoekt, die niet de prinses is. Dan geeft u op dat de term Beatrix moet worden gezocht, maar dat sites die daarbij 
de prinses noemen, worden uitgesloten. Op deze wijze is het mogelijk om zeer specifiek documenten te vinden die 
anders niet zo gauw in beeld komen.
• Ga naar https://www.google.nl/advanced_search.
• Je komt dan in een venster waarin verschillende zoekvormen mogelijk zijn. (Zie afb. hieronder.)
• Typ achter 'Al deze woorden' de zoekterm.
• Typ achter 'Geen van deze woorden' de term die niet in de zoekresultaten voor mag komen.
• Klik helemaal onderaan op de blauwe knop Geavanceerd zoeken.
• Een lijst met resultaten opent. Onder elke link staat weer een korte beschrijving. Klik op een kop om die site te 
bezoeken.
• Achter elk invulvak staat een uitleg met tips over het invullen.
•  Klik in de browser eventueel op de Terug knop om terug te keren naar de zoekresultaten.

Kijk maar eens wat u allemaal tevoorschijn kunt toveren. Een beetje experimenteren kan verrassende dingen opleveren. 

Veel succes!

Van Digibeet naar Digibeter (2)
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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: 0544-372 727  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. 0544-375 555.) 

GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de 
Varsseveldseweg (breng een geldig legitimatiebewijs 
en uw KBO-pasje mee. N.B.: 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 6, juni 05 mei  02 juni (i.v.m. 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. '22/jan. ’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 en aquarelleren
09.30-11.30 uur Studiekring (even wkn)
09.30-11.30 uur Darten
13.30-15.30 uur Omgaan met je mobiel (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, even weken,  5 km
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/mobiel 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 10.00 uur, 
50 km

Voorjaar (foto Erik van de Groep)
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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. 06 5189 2443

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           tel. 06 5708 2818
Lidy Borgers             tel. 06 5476 5067
coördinatoren Welzijn 
Hans Winters  
algemeen tel. 06 8327 4062
Hans Halink
algemeen tel. 06 1270 1090

Reizen:
Evy Veuger-van der Kamp  tel. 0544 371589
Lidy Borgers-Kluit  tel. 06 5476 5067 
Thea Elferink-ten Have  tel. 06 5708 2818 

Vrijwillige Ouderenadviseurs: 
Thea Elferink-ten Have, coördinator tel. 06 5708 2818

Vrijwillige Belasting-/adviesservice:  
Henk van Beek, coördinator tel. 0544 370255

Ledenadministratie: 
Joke Wolterink  tel. 0544 397073 (via secr.)
Annette de Jong-Hassing  tel. 0544 397073 (via secr.)
E-mail: ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

Redactie KBO De Treffer: 
Ans Vonhof-Baumann tel. 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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