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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: Ans Frenken, bewerkt door Erik van 
de Groep
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 7 april 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' mei 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden, 

Op de voorpagina ziet u de 
Christusdoorn. De christusdoorn 
is een struik die 10 meter hoog 
kan worden en dan met zijn vele 
bladeren voor schaduw kan zorgen. 
De Christusdoorn heeft stekelige takken die zeer pijnlijke 
wonden kunnen opleveren. 
De naam Christusdoorn herinnert ons aan de 
doornenkroon die als spot op het hoofd van Jezus, ‘de 
koning der joden’ werd gezet gedurende de lijdensweg 
naar zijn kruisdood.De doornenkroon staat als symbool 
voor het martelaarschap. Het waren de Romeinen die 
Jezus de doornenkroon opzetten met de roodkleurige 
stekelige zeester.

Pasen: Het feest van de  wederopstanding, nieuw leven  
vieren we dit jaar op zondag 17 maart. De vastenperiode, 
40 dagen van pas op de plaats, bezinning op het leven 
en voorbereiding op Pasen , eindigt dan.  Ik wens u allen 
goede Paasdagen toe. Hopelijk met de warmte van de zon 
erbij.

Op de bladzijde ‘van de bestuurstafel’ leest u waar het 
bestuur op dit moment druk mee bezig is. Altijd goed om 
te weten wat er leeft binnen de vereniging en waar de 
aandacht naar toe gaat.

Heeft u in uw agenda de datum 26 april al genoteerd? 
We zien u graag op de Algemene Ledenvergadering die 
we dit jaar weer in de Treffer kunnen gaan houden. Meer 
informatie hierover leest u verderop in de dit blad.

De reiscommissie heeft wederom een mooie dagreis 
georganiseerd. We hopen dat er velen onder u zich zullen 
aanmelden om er een mooie dag van te maken. Het 
gaat dit keer richting Diepenheim en Bad Bentheim. Het 
programma van de dag is goed gevuld en de dames Evy, 
Thea en Lidy hebben hun best gedaan er een interessante 
dagreis van te maken. 
Ik zou zeggen, snel aanmelden en alvast een goede reis. 
Tot ziens in de Treffer.

Warme groet,
Lidwien Reukers vz
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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Agenda
• Kruisjassen in 2022: 20 april, 21 sept., 07 dec. 
• Bingo: 26 okt.
• Film: vrijdag 01 april (geen grap!)
• Alg. Leden Verg. : di. 26 april. De Treffer
• Vrijwilligersmiddag: 7 dec.2022 !!!
• Welkom nieuwe leden 10.30 uur op 20 april

Jaargang 3
Nummer 4 
april 2022

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, fietscommissie 4
Van de bestuurstafel 5-6
Handig om te weten,  laat je foto spreken 7
Nieuwe uitdaging,  cursus digisterker 8
Een ode aan de eerste liefde 9
Biljartcometitie,  de reiscommissie 11
Noodkreet 12
Filmseizoen 13
Laat je foto spreken... 14, 15
Koningsdag, fietstocht 15
Algemene Leden Vergadering 16
Van digibeet naar digibeter 18, 19
Dagreis 17 mei 20
Gemeente informeert 21, 22
The Passion Achterhoek 23-25
Neem veilig deel aan het verkeer 26, 27
Op verhaal komen 28
Testfietsers gevraagd 29
Spiegelingen 30
Persbericht 31
Fit en vitaal 32
Kortingen 33
Weekoverzicht activiteiten 34
Bestuur en ondersteuning 35

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Van de fietscommissie
Hoera we gaan weer op de pedalen
De ketting, pedalen en alle andere draaiende onderdelen van jouw 
fiets kunnen weer gesmeerd worden want het fietsseizoen komt eraan! 
De commissie heeft gedurende de winter- en coronaperiode echt niet 
alleen maar boekjes zitten lezen… nee, er is serieus gewerkt. Denk 
hierbij aan de nieuwe routes voor het seizoen 2022, de fietsvierdaagse 
in augustus, een dagtour op Koningsdag, modernisering van de 
routebewijzering en op de allereerste plaats natuurlijk het inwijden 
van nieuwe leden van de fietscommissie in de geheimen van onze 
werkzaamheden.

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 v.a. De Treffer: 
• Dinsdag 25 km. 09.30 uur: Alle EVEN weken. 

Start op di. 05 april. 
• Zondag 50 km. 10.00 uur. :  Elke 1e en 3e zondag v.d maand.  

Start 1 mei. 
• Koningsdagtour: 27 april, zie pagina 15
• Fietsvierdaagse 2022: Aanvang 02 aug. t/m 05 aug. 
• 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:
Geert Anne  Bijker    vz.
Hans   Halink   secr. /penningm.
Laurens  Wopereis routeplanner
Tiny  Gunnewick lid
Erna  Kuster  lid
Alie  Wissink  lid
Jan   Engelbarts lid
Gerard  Rutter  lid
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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 een lidmaatschapsnummer 
aan. Dat nummer is van belang als je gebruik wilt maken 
van de kortingen. Bewaar deze brief dus goed. Hij kan veel 
geld besparen. 

Voor nieuw aangemelde leden maar ook voor reeds 
langer lid zijnde belangstellenden  organiseert onze 
voorzitter een kennismakings-uur in ‘De Treffer’. Nieuwe 
leden zijn vaak nog nooit in ons verenigingsgebouw 
geweest. (en vaak geldt dat ook voor andere leden) Om 
persoonlijk met elkaar kennis te maken en om hen rond 
te leiden door het gebouw heeft voorzitter Lidwien een 
aantal uurtjes ingepland waarop een rondgang door 't 
gebouw gemaakt kan worden. In de welkomstbrief aan 
nieuw aangemelde leden staan de data vermeld maar 
om ook andere belangstellenden in de gelegenheid te 
stellen om gebruik te maken van dit informatie-uur volgen 
hieronder de data: woe.20 april.
Om 10.30 uur staat de koffie klaar! Welkom! 

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

Uit de vergadering dd. 02-03-2022: 
• ALV: Datum di. 26 april. Het kan en mag weer in De 

Treffer. Voorbereiding in gang gezet.
• Ledenwerfactie is groot succes. We gaan niet elk 

jaar zo groots uitpakken. September a.s. weer de 

gebruikelijke werfperiode/-actie. 
• Nieuwe entree: Offertes zijn binnen; SJOL en KBO  

akkoord. Opdracht is gegeven. Hopelijk kunnen we 
m.i.v. nieuwe seizoen per  sept. naar binnen via 
vooringang. 

• Blad 50+ ; hoe wordt dat ervaren, ev. enquête in ons 
blad. 

• Senioren Belang:  WMO raad heet nu Sociale 
raad.  SB gaat aan de slag m.b.t aandacht voor Oost 
Gelre Regenboog gemeente.  Aandacht voor  LHBTI 
personen. 

• Corona: In de coronaperiode hebben veel 
veranderingen /mutaties  binnen de groep horeca- 
/ gastvrouwen plaats gevonden. Een aantal zaken 
kortsluiten met coördinatoren. Verder hebben we 
als vereniging geen noemenswaardige problemen 
ondervonden. Hulde aan leden en vrijwilligers. 

• Uit de 3 werkgroepen: Sjoelen is heropgestart, 
Senioren Koor kan weer zingen o.l.v Jan Hahné. 
Aquarelleren is toegevoegd aan portretschilderen. We 
zijn naarstig op zoek naar docent bridgen en Engels. 
Een dagtocht naar Diepenheim /Bad Bentheim staat 
gepland voor 17 mei . Een 7 daagse reis in juli is in de 
maak. Er is plaats voor iemand in werkgroep Cultureel 
nu Marijke Ruter gaat stoppen. Verenigingsblad 
wordt goed beoordeeld en is netjes en met zinvolle 
onderwerpen gevuld.  

• = 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!
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Van de bestuurstafel (2)
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.

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

Met groet, het bestuur

Nieuws vanaf de jeu de boules-banen
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. Vooral voor dinsdagmiddag worden 
slpelers 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. 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.)

De sjoelschijven schuiven weer!
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 maandag- en/of 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. Ev. kan ruimte 3 
ook gebruikt worden.  Pen , papier en de spelregels liggen 
er bij. Dus… iedereen kan aan de bak! 

SENIOREN KOOR 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. 

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

Palmpasen: laat je foto spreken...

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 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

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- 22154721  
Voor een ieder, jong en oud,  die minder goed mobiel is 
en binnen een straal van 4 a 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. 

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

Palmpasen

Een foto uit de oude doos zoals destijds het 
Palmpasen gevierd werd. De foto is plm. 60 
jaar geleden. Een kruis van houten latten 
met natuurlijk op de top het haantje met 
een krent als oog. Soms alvast een stuk van 
de staart afgebeten, want je moest het toch 
proeven? De broodkrans en suikereitjes 
waren onderdeel van de rijk versierde 
palm-Pasen-stok. Groen en een sinaasappel 
completeerden het geheel. Het mag duidelijk 
zijn, dat veel van de suikereitjes de Palm 
zondag niet haalden. Maar we waren 
supertrots op onze Palmpasen stokken. De 
foto is genomen bij mijn oma aan de Bleekwal 1 (direct achter de Koppelpaarden),  
samen met mijn broers. Hans Winters
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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)
Laatste cursus in dit voorjaar!!
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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Een ode aan de eerste liefde
Boekenweek 2022
Door de aanhoudende onzekerheid over de coronasituatie wordt de 
Boekenweek 2022 een maand verzet: deze vindt dit jaar plaats van 
9 t/m 18 april. De Boekenweek eindigt dit jaar niet op de traditionele 
zondag, maar op Tweede Paasdag. 
Thema: “Een ode aan de eerste liefde”

De 87ste Boekenweek is een “ode aan de eerste liefde”. Een eerste liefde overspoelt je met gevoelens en verlangens 
die je eerder nog niet kende. Een nieuwe wereld vol behoeften, driften en onzekerheden openbaart zich. Om woorden 
te geven aan dat warme gevoel, aan die verwarring en heimwee, wenden we ons telkens weer tot de dichters en de 
schrijvers. De Boekenweek is hét feest van het jaar in de boekhandel en bibliotheek. Want van de Boekenweek krijg je 
zin om te lezen ... en te kopen en te lenen! De Boekenweek helpt lezers kiezen uit nieuwe verhalen.

EEN ODE AAN DE EERSTE LIEFDE

Dit is het thema van de boekenweek dit jaar. Tijdens de 
redactievergadering gingen mijn gedachten meteen terug 
naar mijn eerste liefde tijdens de vorige eeuw. Die is me 
altijd bijgebleven omdat het zo puur was.

Ik ben in 1953 geboren en in 1957 had ik mijn eerste 
liefde al. Op de eerste dag dat ik naar de kleuterschool 
ging, zag ik hem en was op slag verliefd. Ik zal hem in dit 
verhaal Jantje noemen. Jantje zag mij ook wel zitten en 
vanaf dat moment waren we onafscheidelijk. Hij kwam 
me ’s morgens ophalen en weer thuis brengen. We 
speelden samen. Dat ging de hele kleuterschoolperiode 
zo. Onze wederzijdse ouders vonden het geweldig.
De liefde was echt want na de kleuterperiode gingen we 
beiden naar een andere lagere school. Hij naar de Joris 
en ik naar de Jozef. Onze ouders dachten dat het nu wel 
afgelopen zou zijn maar niets was minder waar. Ook nu 
bleef Jantje doorgaan met het ophalen van huis en terug 
brengen. 

Toen ik in klas 4 zat, heeft mijn vader ingegrepen. Hij 
heeft Jantje bij zich geroepen en het volgende tegen hem 
gezegd :”Jantje, moet je luisteren. Onzen Ans(zo noemde 
hij me altijd) moet ook nog tijd hebben om met haar 
vriendinnen te spelen. Als je echt van haar houdt, mag je 
terugkomen als ze 1000 weken is”. Waarop Jantje vroeg: 
”Wanneer is dat, ome Baumann?”  “Dat is wanneer je 
ongeveer 19 jaar bent.”

We hebben elkaar gedag gezegd en zo werd mijn eerste 

liefde in de kiem gesmoord. Ik heb hem na 1000 weken 
niet weer gezien bij ons thuis. We zijn elk onze eigen weg 
gegaan. Ik zie hem nog regelmatig in het dorp en dan 
lachen we er weer om. 

Maar toch heeft hij altijd een speciaal plekje gehouden 
in mijn hart. Zes jaar verkering en nog geen kus 
gewisseld. Hoe is dat mogelijk? En zoals het vroeger was: 
onvoorwaardelijk luisteren naar jouw ouders.

Zo komen herinneringen boven. Door een tekst , een 
woord of een foto. Zo’n soort positieve herinneringen 
moeten in ons leven de boventoon voeren. Dit brengt een 
glimlach op je lippen. Ik heb het artikel dan ook met een 
lach op mijn gezicht geschreven. 

Ans Vonhof.
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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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In oktober ging het nog weer als vanouds van start. Maar 
al na een paar weken gooide corona weer eens roet in 
het eten  en moest de spannende herfst-competitie weer 
stilgelegd worden. Grote stimulator en organisator Jos 
te Brake werd meerdere malen gebeld met de  vraag en  
opmerking: ”Jos, wi’j goat toch wal wieter ast weer kan 
en mag?”. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd 
en   jawel… medio februari konden de keus en ballen 
weer uit foedralen gehaald worden. Met als resultaat 
een spannende finale avond op vrijdag 4 maart. Een 
mooie groep toeschouwers waren getuigen van een paar 
prachtige potjes biljart . Onder het genot van koffie en 
later een lekker glaasje , zag het publiek de wedstrijd om 
de 3e en 4e plaats  Willie Weikamp die wedstrijd winnen 
van André ten Have.

De finale pot moest “uitgevochten” worden door Michel 
Pillen en Richard Wopereis. Het werd een prachtige finale 
die uiteindelijk beslist werd in het voordeel van Michel 
Pillen. 

Woorden van dank werden uitgesproken door Stien 
Pothof, die voorzitter Lidwien mocht vervangen om 
de prijsuitreiking te verrichten. Dank aan met name 
coördinator Jos te Brake. Hulde was er ook voor Jos’ 
vrouw Annie, die weer voor een lekker hapje tijdens de 
borrel had gezorgd. Dank aan alle deelnemers; zonder 
deelnemers geen toernooi en de daarbij behorende 
spannende biljartochtenden. Prachtige vleespakketten 
waren er voor de 4 finalisten Willie Weikamp, André ten 
Have, Richard Wopereis en de trotse winnaar Michel 
Pillen. Deze  laatste mag vanaf 4 maart elke dag genieten 
van de grote glanzende wisselbeker die de winnaar 
tevens in ontvangst mag nemen. De tevreden winnaar 
2021 sprak een kort dankwoord uit en trakteerde de 
aanwezigen op een lekker drankje. Opperschenker Andre 
Schutten voldeed met plezier en verve aan die wens.
Het toernooi van ‘De Olde leu’ 2021 is weer, hetzij wat 
verlaat, sportief en netjes afgesloten. 

MEDEDELING VAN DE REISCOMMISSIE 
Wij kunnen u al mededelen dat wij dit jaar wederom een 7-daagse reis gaan organiseren.

De datum is al vastgelegd en wij delen die u nu al mee.
We gaan van maandag 25 juli t/m zondag 31 juli op vakantie naar Thuringen in Duitsland.

Nader informatie en aanmeldmogelijkheid komt later.
De reiscommissie.

De reiscommissie

BILJARTCOMPETITIE ‘Olde Leu’ 2021
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Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

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

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

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

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

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

Noodkreet

Een wanstaltig vermomde, lompe duif
smijt wild olijftakken in het rond
en maait mens en huis neer.
Probeert woest met zijn klauwen grip te krijgen.
Een inval ís geen vredesmissie
Oorlog kent geen zoete woorden of zachte gebaren. 

Leugen ís geen waarheid
Waarheid heeft geen reden nodig, 
geen behoefte aan rechtvaardiging.
Maar moet zich nu zelfs verschuilen
en rechters moeten krom praten wat recht is,
onteren zichzelf.

Machteloosheid ketst af 
op beide zijden van het tv-scherm, 
zoekt overal wanhopig naar houvast. 
Past in geen enkel hoofd.

Vluchten is geen keuze, maar radeloosheid.
Laat hoop achter zich en zoekt nieuwe hoop. 
Daarnaast stijgt moed huizenhoog
boven schoenen uit.
Onze angst kan geen goede raad bedenken,
zoekt een veilig heenkomen.
Waar?

Oh, ik verlang naar een grote omhelzing waar de hele 
mensheid in kan schuilen. 
En troost, genoeg voor een wereld aan verdriet! 

Erik van de Groep
7 maart 2022

Noodkreet
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Filmseizoen
De Treffer, aanvang 14.00 uur.

01 april i.p.v. 25 maart: De beentjes van sint Hildegard. 
(103 min.) DE filmtopper van 2020!

Komisch drama over het los willen breken uit vastgeroeste patronen.
Jan (Herman Finkers) is 35 jaar getrouwd met Gedda (Johanna ter 
Steege). Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van 
krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. Als hij 
een glas van tafel wil pakken, is zij hem al voor en reikt hem het glas 
aan. Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, vakanties en 
al hun andere bezigheden.

In de nieuwe, vrijwel volledig Twentstalige film van Johan Nijenhuis 
is de vraag hoeveel liefde eigenlijk te veel is en hoeveel vrijheid jij 
en je partner willen én nodig hebben. Herman Finkers maakt niet 
alleen zijn speelfilmdebuut, hij schreef ook het scenario van deze 
tragikomische film. 

Een film die volgens velen het bekijken voor de 2e of zelfs de 3e keer waard is.!
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Laat je foto spreken...

De ‘boze’ boom.De ‘boze’ boom.
Mag hij blijven staan bij al dat kap- en velgeweld ?Mag hij blijven staan bij al dat kap- en velgeweld ?
Jaar in jaar uit staat hij daar al te midden van zijn soortgenoten in het Jaar in jaar uit staat hij daar al te midden van zijn soortgenoten in het 
Loohuisbos in Aalten.Loohuisbos in Aalten.
Lente, zomer, herfst of winter.. niets raakt zijn humeur; soms met een snotneus Lente, zomer, herfst of winter.. niets raakt zijn humeur; soms met een snotneus 
van regendruppels kijkt hij het hele jaar door bozig voor zich uit. Maar altijd van regendruppels kijkt hij het hele jaar door bozig voor zich uit. Maar altijd 
weet hij weer te vertederen en is zijn ‘gezicht’  reden om hem weer eens op te weet hij weer te vertederen en is zijn ‘gezicht’  reden om hem weer eens op te 
zoeken tijdens een lekkere wandeling. zoeken tijdens een lekkere wandeling. 
Megchi Broekman Megchi Broekman 
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Laat je foto spreken...

Koningsdag Fietstocht

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.
Rechts een foto van een grote hoop bosmieren. Ze zijn 
vandaag ontwaakt uit hun winterslaap onder de grond. 
We hebben geprobeerd om ze te tellen maar daar was 
geen beginnen aan: zoals het een goede mier betaamt 
waren ze allemaal even ijverig en buitelden over en langs 
elkaar om toch maar één van de eerste zonnestraaltjes 
mee te pikken. Daarbij uiteraard goed oppassend voor de 
vogels in de buurt want die lusten wel een miertje (mits 
die geen mierenzuur verspreidt) Foto: Megchi Broekman 

Beste leden van de KBO,

Wij stellen ons als eerste even aan u voor:
Wij zijn het COL, Comité Orange Lichtenvoorde. Wij 
proberen ieder jaar voor jong en oud een feestje te 
maken van Koningsdag.
Welbekend op deze dag zijn de rommelmarkt, de 
sportverkiezing en de podia met muziek. Voor de 
ouderencentra wordt ieder jaar een oranje taartje 
bezorgd zodat ook zij niet worden vergeten.
De afgelopen twee jaar konden we vanwege de 
coronamaatregelen geen Koningsdag 'oude stijl' 
organiseren. Het goede van deze twee jaren is dat 
we werden gedwongen om te kijken wat wel tot de 
mogelijkheden behoorde. Dit heeft het eerste jaar 
geresulteerd in een platte wagen met muziek langs de 
ouderencentra en het tweede jaar in een huis-aan-huis 
actie, waar je een juten zak met Koningsdaginhoud kon 
bestellen, zodat Woningsdag thuis gevierd kon worden. 

Nu zijn we beland in 2022 en het lijkt erop dat we 

weer als vanouds een Koningsdag mogen en kunnen 
organiseren. Hierbij willen we jullie, de leden van de KBO, 
ook actief betrekken.
Daarom wordt in samenwerking met de KBO komend 
jaar een fietstocht georganiseerd van 25 of 50 km. De 
start vindt plaats tussen 10.00 en 12.00. aan de Bleekwal, 
achter ingang De Koppelpaarden. De fietstocht is gratis.
De pauze- en of finish vindt plaats bij De Koppelpaarden. 
Hier is tevens plaats om te genieten van een kop koffie/
thee/fris en een oranjegebakje. Deze zijn te betalen met 
de Koningsdagmunt die te krijgen zijn bij de kassa's in het 
centrum.
We begrijpen dat deelnemen aan een fietstocht ook 
afhankelijk is van het weer. Toch willen we u vragen zich 
aan te melden als u de intentie heeft om mee te fietsen 
zodat we als organisatie een uitgangspunt hebben van het 
aantal welwillende deelnemers.
Wij hopen u in grote getalen te zien op Koningsdag 2022!! 
Aanmelden kan op: riniek80@hotmail.nl

Met een Koninklijke groet Comité Orange Lichtenvoorde
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Algemene Leden Vergadering
Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op

Dinsdag 26 april 2022
Aanvang 14.00 uur
Locatie: De Treffer

AGENDA

1. Opening  

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

3. Herdenking overleden leden 

4. Notulen ledenvergadering d.d. 27 oktober 2021 * 

5. Jaarverslag 2021 * 

6. Jaarrekening 2021 * 
a. Verslag accountant 
b. Verslag kascontrolecommissie (Mini Bruins en Marius Borgers) 
c. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

7. Verlenen decharge aan het bestuur 

8. Begroting 2023 * 

9. Vaststellen contributie voor 2023 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Jan Wolterink en Hans Winters. 
Het bestuur draagt beiden voor. 
Eventuele kandidaten kunnen vergezeld van goedkeuring van de kandidaat en handtekeningen van tenminste 10 
leden tot drie dagen voor 26 april 2022 schriftelijk 
worden voorgedragen aan het bestuur. 

11. Rondvraag 

12. Sluiting

Het bestuur

* Ter inzage. 
De ter inzage liggende stukken kunt u inzien op woensdag 13 en 20 april .a.s. tussen 9.30 en 11.00 uur in ruimte 4 van 
‘De Treffer’
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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



De Treffer  KBO Lichtenvoorde18

Van Digibeet naar Digibeter (1)
Adressenlijst maken in Excel
Wat is Excel?
Excel is eigenlijk een rekenprogramma. Maar de opbouw met rijen en kolommen maakt het programma ook geschikt 
voor onder meer adressenlijsten. Sorteren contactpersonen op bijvoorbeeld alfabetische volgorde gaat heel handig. Wij 
laten u zien hoe dit werkt in Excel-versies vanaf 2007.

Onderdelen adressenlijst
Bij een digitale adressenlijst bent u helemaal vrij 
om een eigen indeling te kiezen. Denk sowieso aan 
de volgende gegevens: voornaam, achternaam, 
adres, postcode en woonplaats. Maar ook aan 
telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. 
Voeg eventueel een kolom 'Relatietype' toe en 
geef hierin aan wat uw relatie met de persoon is. 
Bijvoorbeeld familielid, vriend of collega.

Aanmaken adressenlijst
• Start Excel, open een lege werkmap en maak een adressenlijst:
• Klik in cel A1 en typ de titel/kop van de eerste kolom, bijvoorbeeld 'Voornaam'.
• Klik in cel B1 en typ de titel van de volgende kolom, bijvoorbeeld 'Achternaam'.
• Klik in cel C1 en typ de titel van de volgende kolom, bijvoorbeeld 'Adres'.
• Ga zo verder totdat alle gewenste categorieën zijn aangemaakt.
• Geef de kolommen de juiste breedte, zodat bijvoorbeeld het hele adres erin past. De breedte kan op elk moment 

(verder) worden aangepast.
1.   Selecteer een kolom door te klikken op de letter erboven.
2.  Zet de muisaanwijzer op de rechter zijrand.
3.  Houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis om de breedte aan te passen.
4.  Laat de muisknop los als het formaat naar uw zin is.
5.  Vul de adressenlijst daarna aan. Typ in de cellen onder de kolomnamen de bijbehorende informatie, bijvoorbeeld 

de namen, adressen en telefoonnummers van uw contactpersonen.
• Tip: maak voor het overzicht de teksten in de cellen met titels/koppen vetgedrukt. Klik hiervoor in de gewenste cel 

en gebruik de sneltoets Ctrl+B. De tekst in de cel is nu vet.

Sorteren
De volgorde van de adressenlijst is op ieder moment aan te passen met de optie 'Sorteren'. Wij willen de lijst op 
alfabetische volgorde zetten, op basis van achternaam:

• Klik een cel aan die u hebt ingevuld. Het maakt niet uit welke, bijvoorbeeld cel A1.
• Klik op het tabblad Gegevens.
• Klik op Sorteren en filteren > Sorteren.
• Een venster opent. Zet rechtsboven in dit venster een vinkje voor Mijn gegevens bevatten kopteksten. Hiermee geeft 

u aan dat u cellen hebt aangemaakt die titels/koppen bevatten.
• Klik op het pijltje achter 'Sorteren op' en kies op welke eigenschap u wilt sorteren. Wij kiezen voor Achternaam.
• Standaard sorteert Excel van A naar Z. Wilt u dit aanpassen? Klik in het veld onder 'Volgorde' en klik op de gewenste 

volgorde.
• Klik op OK.
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Van Digibeet naar Digibeter (2)
Tip: de volgende keer dat u de 
inhoud van de kolommen wilt 
sorteren, hoeft u alleen te klikken 
op het tabblad Start > Sorteren 
en filteren. Geef vervolgens aan 
waarop u wilt sorteren.

Adressen filteren
In onze adressenlijst hebben we 
in de laatste kolom het relatietype 
(familie, vriend, collega) gezet. Door middel van een filter zorgen we dat Excel alleen de informatie over een bepaald 
relatietype toont. Bijvoorbeeld alleen de gegevens van familieleden.
• Klik op de cel waarin de titel staat van de kolom die u wilt filteren. In ons geval is dat Relatietype.
• Klik op het tabblad Gegevens.
• Klik op Sorteren en filteren > Filter.
• In alle cellen met titels verschijnen pijltjes. Die pijltjes geven aan dat u ergens op kunt filteren of sorteren. Wij willen 

filteren op een bepaald relatietype. Klik daarom op het pijltje in de cel 'Relatietype'.
• Onderaan het venster dat opent, staat een lijst met alle waarden die u hebt ingevuld in de kolom 'Relatietype'. Bij 

ons zijn dat 'Vriend', 'Familie' en 'Collega'.
• Haal het vinkje weg voor Alles selecteren zodat u kunt bepalen waarop u wilt filteren.
• Klik op het item waarop u wilt filteren, bijvoorbeeld op Vriend.
• Klik op OK.
• In het document zijn nu alleen de adresgegevens van familieleden zichtbaar. De gegevens van vrienden en collega's 

zijn verborgen.
• Bij de cel 'Relatietype' is het pijltje gewijzigd in een pictogram voor een filter. Daaraan ziet u dat de gegevens 

gefilterd zijn. Wilt u het filter verwijderen, klik dan op dit pictogram.
• Zet vervolgens een vinkje voor Alles selecteren en klik op OK. 

Afdrukstand
Het printen van een bestand uit Excel kan lastig zijn. Soms zijn er te veel 
kolommen, zodat niet alle informatie op een pagina past. Indien u veel 
kolommen in de adressenlijst hebt, kunt u het beste voor de afdrukstand 
'Liggend' kiezen.
•    Klik op het tabblad Pagina-indeling.
•    Klik op Afdrukstand > Liggend.
Er verschijnen nu stippellijnen op het Excel-blad. Deze lijnen geven aan 
welke gegevens binnen de afgedrukte pagina vallen. Ook met de optie 
Pagina-indeling > afdrukbereik kun je aangeven welk deel afgedrukt 
moet worden. Kies eerst> afdrukbereik verwijderen en selecteer 
daarna (met ingedrukte muisknop) het deel van de pagina dat afgedrukt 
moet worden. Kies dan > afdrukbereik bepalen. Nu zie je wederom 
de stippellijn dat het nieuwe afdrukgedeelte markeert.  Daarna kan er 
afgedrukt worden.
Succes.
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Dagreis
Ja hoera, we kunnen weer reizen  !!!!

Op 17 mei a.s. organiseren wij onze jaarlijkse dagtocht.

We vertrekken om 09.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Treffer en gaan naar Diepenheim, waar we om ongeveer 
10.15 uur zullen aankomen bij het Oranje Museum Nieuwe Haghuis. We worden ontvangen met koffie/thee met gebak.
Na de koffie krijgen we een rondleiding door het Museum. We laten ons door middel van een enthousiaste rondleiding 
vertellen over het vroegere leven van het koningshuis en bewonderen we het prachtige Twentse boerenantiek.
Om 12.00 uur vertrekken we en gaan richting Hengevelde. Hier gaan we bij Hotel Restaurant Hof  van Twente gebruik 
gaan maken van een goed verzorgd lunch-buffet.

Om ongeveer 13.30 uur vertrekken we hier en gaan richting Bad Bentheim.
We bezoeken hier het kasteel Bad Bentheim. Al van verre is het kasteel een imposante verschijning.
In een rondgang van 1,5 uur krijgt u achtergrond –informatie over de bijna duizendjarige geschiedenis van het kasteel. 
Als er nog tijd over is kunnen we nog op eigen gelegenheid het plaatsje Bad Bentheim bezichtigen
Om 16.30 uur vertrekken we weer en gaan richting Lichtenvoorde waar we in Hotel Restaurant De Koppelpaarden zullen 
gaan genieten van een heerlijke maaltijd.

Heeft u zin om met ons mee te gaan?
De prijs van deze mooie dagtocht is, afhankelijk van het aantal deelnemers: 

51-60 personen € 79,-
45-50 personen € 80.-
40-44 personen € 82,-
35-39 personen € 85,25

Wilt u niet deelnemen aan de maaltijd? In dat geval kunt u € 23,75 in mindering brengen van uw reiskosten
Natuurlijk hopen en vertrouwen wij erop dat u, net als wij, enthousiast bent over deze mooie reis en met ons wilt 
meegaan.

Om alle mogelijk nog geldende corona-maatregelen in acht te kunnen nemen, adviseren wij u een  mondkapje mee te 
nemen.
Onderstaande aanmeldstrook kunt u invullen en bezorgen bij de Treffer, Raadhuisstraat 18A.

AANMELDFORMULIER DAGREIS 2022

NAAM………………………………………………............................................................................................................................

ADRES……………………………………………...............................................................................................................................

AANTAL PERSONEN……………………………...........................................................................................................................

TELEFOONNUMMER………………………………............................................................

NEEMT U EEN ROLLATOR MEE?  JA/NEE

NEEMT U DEEL AAN DE MAALTIJD JA/NEE
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Gemeente informeert (1)

Aardgasvrij Oost Gelre

De gemeenteraad heeft de visie op een aardgasvrij 
Oost Gelre aangenomen. Nu is het tijd om te starten 
met het uitvoeren daarvan. In de visie staat wat voor 
opties er zijn om gebouwen te verwarmen zodat er zo 
min mogelijk CO2 wordt uitgestoten. CO2 zorgt voor 
klimaatverandering. Sommige opties moeten eerst 
verder onderzocht worden. De optie die we nu eerst 
verder gaan onderzoeken is warmte uit water.

Water uit Groenlose gracht om op te warmen en te 
koelen?
Water warmt op door de zon in de zomer. Er zijn 
technieken waarbij je de warmte uit het water kunt halen 
en in de winter kunt gebruiken om woningen en bedrijven 
te verwarmen. Andersom kan ook, koude uit het water 
halen in de winter zodat je dat kunt gebruiken om in de 
zomer te koelen. Een soort natuurlijke airco dus. We gaan 
onderzoeken of dit systeem mogelijk is met het water uit 
de Groenlose gracht en de Slinge.

Goede isolatie is belangrijk
Om gebruik te kunnen maken van warmte uit water moet 
een gebouw goed geïsoleerd zijn. Hoe beter een gebouw 
geïsoleerd is, hoe minder warmte er nodig is om het 
gebouw te verwarmen. Isoleren is altijd een goed idee. 
Warmte die je niet gebruikt, hoef je ook niet te betalen. 
Zeker met de hoge gasprijzen van nu is isoleren een goede 
investering. Vaak is er ook subsidie beschikbaar voor 
isolatiemaatregelen.

Agem Energieloket
Het Agem Energieloket kan helpen met advies over 
maatregelen, leningen en subsidies. Kijk op www.agem.
nl(externe link) voor meer informatie of bel (0314) 82 03 
60.

Meer informatie
De Transitievisie Warmte kunt u lezen en de animatiefilm 
bekijken via energieneutraaloostgelre.nl/aardgasvrij/
transitievisie-warmte

25 huurwoningen 
Hof aan de Dijkstraat

In het centrum van Lichtenvoorde zijn aan de Dijkstraat 
en Koemstraat de sloopwerkzaamheden begonnen om 
plaats te maken voor 25 huurwoningen. Hiermee gaat 
een lang gekoesterde wens in vervulling. In de uitvoering 
van programma Geef Lichtenvoorde Kleur stond de 
herontwikkeling van Hof aan de Dijkstraat hoog op de 
prioriteitenlijst.

Een nieuwe frisse aanloopstraat richting de Markt. In 
2019 is de gemeente gestart met de aanbesteding voor 
Hof aan de Dijkstraat. Begin 2020 werd de aanbesteding 
gegund aan WWW Ontwikkeling. De gemeenteraad 
heeft krediet beschikbaar gesteld om het project van de 
grond te krijgen. Met dit project komt een einde aan de 
verpaupering en wordt plaats gemaakt voor een nieuwe 
frisse aanloopstraat richting de Markt.

Variatie in huurwoningen
Het plan voorziet in de bouw van 25 huurwoningen. 
Hiervan vallen 12 woningen onder de huurtoeslaggrens 
De overige 13 woningen vallen daarboven. De 
huurwoningen variëren van twee-onder-een-
kapwoningen, generatiewoningen en rijtjeswoningen.
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Gemeente informeert (2)

Meer informatie leest u op hofaandedijkstraat.
nl(externe link)
Via deze website kunt u ook uw interesse voor 
een huurwoning kenbaar maken. In mei maakt de 
ontwikkelaar bekend hoe de woningen worden 
toegewezen. De ontwikkelaar hoopt eind dit jaar het 
project te kunnen opleveren.

Bouw 8 woningen Raadhuishof  
kan beginnen

Een nieuw project in Lichtenvoorde staat weer in de 
startblokken. Eind januari is de omgevingsvergunning 
verleend voor 8 woningen op het Raadhuishof. 
De woningen worden gebouwd op het stuk grond 
dat al langere tijd braak ligt aan het eind van de 
Raadhuisstraat, achter HCR ‘t Zwaantje in Lichtenvoorde, 
tegenover het Longaveld.

Wethouder Marieke Frank is blij met de aanstaande 
bouw: “Het heeft even geduurd, maar nu gaat toch ook 
hier de schop in de grond. In deze tijd van krapte op de 
woningmarkt is dat een welkome ontwikkeling. Hopelijk 
staan er eind dit jaar op deze plek, die de laatste jaren 
redelijk verpauperd is, een 8-tal prachtige woningen.”

Duurzame bouw
Er komen 6 levensloopbestendige woningen en een 
tweekapper. De woningen krijgen een eigentijdse 
architectuur. De materialen en constructies passen bij 
het uitgangspunt van duurzaam bouwen. De woningen 
voldoen aan de EPC norm en zijn optimaal geïsoleerd. Dit 
project wordt uitgevoerd onder Bouwgarant, het grootste 
kwaliteitskeurmerk in de Nederlandse bouw.

Oplevering nog in 2022
Alle 8 de woningen zijn koopwoningen en ook allemaal 
al verkocht. Het plan is ontwikkeld door RBL Projecten 
uit Lichtenvoorde en Rensing Bouw gaat de woningen 
bouwen. De projectontwikkelaar geeft aan nog in februari 
met de bouw te willen beginnen. Het is de bedoeling dat 
de woningen nog dit jaar worden opgeleverd.

Vragenovercorona.nl

Heb je voor jezelf, voor vrienden of familie vragen 
over corona en vaccineren? Wil je meer weten over 
bijwerkingen of de mogelijke gevolgen van het virus? 
Dan kan het fijn zijn om in gesprek te gaan met een 
onafhankelijke zorgprofessional om je goed te laten 
informeren.

Die zorgprofessional vind je op vragenovercorona.
nl(externe link). Met de goede adviezen die zij verstrekken 
kun je zelf geïnformeerde beslissingen maken voor je 
eigen gezondheid of die van je omgeving.

Geen medisch advies

Wil je medisch advies als je ziek bent of medicijnen 
gebruikt? Daarvoor moet je echt een gesprek voeren met 
je eigen behandelend arts.
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The Passion Achterhoek
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The Passion Achterhoek (1)

The Passion Achterhoek, 
afgeleid van de 
landelijke Passion die 
jaarlijks op TV komt, 
is een initiatief van 
ds. Hans Hinkamp die, 
nadat The Passion 
in 2015 in Enschede 
gehouden werd, op het 

idee kwam om dit ook in de eigen gemeenschap op te 
zetten. Een project waarin verbinding, plaatselijk talent, 
jong en oud samen de sleutelwoorden zijn geworden 
om het Bijbelse lijdensverhaal van Jezus al zingend en 
vertellend te vertalen naar een verhaal van deze tijd, dicht 
bij de mensen.
De verbinding wordt gelegd met pastoor Casper 
Pikkemaat, Scholengemeenschap Marianum, zangers en 
zangeressen, verschillende koren en de Marianumband 
o.l.v. muziekdocent Peter Krabbenborg. In 2016 ging 
de eerste Passion Lichtenvoorde van start en het 
werd een daverend succes. Mensen van het eerste 
uur, zoals regisseur Ben Donderwinkel ( wie kent 
hem niet van de Notenkrakers uit Zieuwent!), acteur 
Aad Witteveen met al zijn enthousiasme, ervaring en 
kunde vanuit de toneelgroepen en tekstschrijver ds. 

Hans Hinkamp, die het elk jaar weer lukt om op een 
originele manier Bijbelteksten te transformeren naar 
teksten en hartgedachten van nu. Wat begon in 2016 
is vijf edities later uitgegroeid tot een omvangrijk en 
professioneel opgezette uitvoering. Een project van 
Scholengemeenschap Marianum, de Katholieke- en de 
Protestante kerk verenigd in de Stichting Passie voor 
Cultuur en Maatschappij. Een stichting die ondertussen 
bestaat uit verschillende werkgroepen o.a.: muzikale 
regie, stille tocht met het verlichte kruis, podiumbouw, 
belichting en geluid, aankleding, facilitair en benefiet. 
Het vraagt een hele organisatie om een productie als The 
Passion goed en vakkundig neer te zetten. 

In gesprek met Ben Donderwinkel en Aad Witteveen 
is de bevlogenheid van beiden te horen in alles wat 
ze vertellen. Hun enthousiasme over de cast en hoe 
iedereen zich volledig in zijn rol heeft ingeleefd, 
qua kleding, gevoel en de saamhorigheid van het 
lijdensverhaal in al z`n actualiteit is erg aanstekelijk. 
Mensen denken mee, vullen elkaar aan. Spel en zang 
lopen in elkaar over. Zoals Ben het verwoord: ”Het lied 
is een muzikale verdichting van het verhaal, zodat het 
een geheel wordt. Acteurs, zangers en verteller voelen 
elkaar feilloos aan. Soms is stilte meer dan spreken”. Elke 

Foto: Willemijn Hinkamp
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Passion heeft zijn eigen thema. Aad vat het samen met 
de woorden: ”Het lijdensverhaal van toen is de “klimaat” 
verandering van nu. Niet alleen de verandering van het 
klimaat, maar ook de klimaatverandering tussen mensen. 
Het korte lontje, de toetsenbordridders. We schermen 
wat af met z`n allen”. Ook actuele onderwerpen  worden 
niet geschuwd en verwerkt 
in het verhaal zoals de 
moeilijke coronatijd en de 
afschuwelijke situatie in 
de Oekraïne. Met gepaste 
trots vertelt Aad dat ze voor 
de opnamen van de News-
Flashes naar Hilversum 
gaan op uitnodiging van Leo 
Fijen en ze gebruik mogen 
maken van de studio van de 
NPO ( KRO-NCRV). 

En hoe dankbaar ze zijn 
dat het is gelukt m.b.v 
de firma Gebbink Media 
om de Stille tocht, die 
alleen op maandag wordt 
gehouden, met een extra 
camera vast te leggen en op 
beide avonden te vertonen 
op schermen in de zaal. Ondanks dat het best moeilijk 
was om na de corona-lockdown weer op gang te komen 
vanuit de drive van het willen naar het stilstaan en de 
korte tijdsspanne waarin de coronamaatregelen dusdanig 
versoepeld zijn dat voor publiek optreden weer mogelijk 
is, belooft het een zeer geslaagde Passion te worden. Dit 
jaar met het Ettens Mannenkoor, Laura van Kaam en de 
kinderen van de basisschool Frans ten Bosch. Het moment 
waarop het kruis in stilte binnen gedragen en overeind 
gezet wordt, de News-Flashes op de beeldschermen 
verschijnen en het mannenkoor het O-Fortuna van Carl 
Orff inzet, zal garant staan voor een indrukwekkend begin 
en de start van een onvergetelijke avond.

The Passion begint op maandagavond 11 april met 
het lopen van de Stille tocht met het kruis vanaf de H. 
Bonifatiuskerk, via het centrum, langs de Johanneskerk 
naar de Hamalandhal, waar het publiek dat niet 
meeloopt vanaf 19.15 uur welkom is. De voorstelling 

begint om 20.00 uur. Tickets zijn te bestellen op www.
passionachterhoek.nl of in de winkel bij RingFoto Primeur 
Markt 9 Lichtenvoorde.
De tweede avond op dinsdag 12 april is een 
benefietavond bedoeld voor mensen die niet zo 
gemakkelijk een theater of bioscoop kunnen bezoeken. 

Een avond waarop iedereen welkom is die extra zorg 
nodig heeft of zorg geeft. Mensen uit zorgorganisaties, 
dagopvang, mensen die thuis zorg krijgen, vrijwilligers, 
mantelzorgers en de KBO. Dit is een avond voor u, met 
of zonder beperking, waarvoor je jezelf alleen maar aan 
hoeft te melden voor 1 april om kosteloos te kijken en 
luisteren naar het eigentijdse verhaal van de lijdensweg 
van Jezus, dat in deze complexe tijd tevens hoop, 
uitdaging en verbinding in zich draagt. Voor het overige 
publiek zijn er op deze avond wel kaarten te koop voor op 
de tribune. Aanmelden kan bij Els Milder 06 3618 5035 
of  Ellie Weelink 06 1358 6452 of per mail elsmilder02@
gmail.com  
De coronaregels die gelden op het moment van uitvoering 
worden in acht genomen .

Interview: Ans Frenken

The Passion Achterhoek (2)

Foto: Renske Hummelink
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Neem veilig deel aan het verkeer (1)
Voor een groot deel van onze leden is het al veertig of vijftig 
jaar geleden dat ze hun rijbewijs hebben gehaald. De tijd heeft 
niet stilgestaan en er is veel veranderd in die jaren, ook in het 
verkeer. Reden voor KBO Lichtenvoorde om aandacht te besteden 
aan de verkeersdeelname van haar leden. In februari werd er 
een workshop gegeven door Veilig Verkeer Nederland afdeling 
Oost Gelre onder de titel “neem veilig deel aan het verkeer”. 
Dat het belangrijk is dat ouderen zich bewust worden van hun 
verkeersdeelname blijkt uit de cijfers. De laatst beschikbare 
getallen (bron Centraal Bureau voor Statistiek) zijn van 2020. 
Hoewel de groep 65+ maar 20 % van de bevolking uitmaakt komt 
44 % van de dodelijke verkeersongevallen voor hun rekening. Als 
je daarbij bedenkt dat er van de 610 verkeersdoden in dat jaar 229 
fietsers en 41 voetgangers waren weet je meteen waar de meeste 
winst te behalen is bij het terugdringen van het aantal (dodelijke) 
slachtoffers. 

In de workshop werd dan ook ruim aandacht besteed 
aan verkeersdeelname als voetganger en als fietser. Een 
aantal deelnemers meende nog dat je bij het verlenen 
van voorrang rekening moet houden met het verschil 
tussen langzaam en snelverkeer. Helaas voor hen: sinds 
2001 achterhaald, want afgeschaft. Tot die tijd moest 
een fietser op een kruispunt van gelijkwaardige wegen 
voorrang verlenen aan een auto van links. Voor de 
geschiedenisliefhebbers: die regel was ingesteld door 
de Duitse bezetters in de 40-er jaren, omdat de vele van 
rechts komende, voorrang hebbende fietsers de militaire 
colonnes in de weg zaten. Vanaf 2001 verdelen we de 
verkeersdeelnemers in voetgangers en bestuurders en 
gelden er andere afspraken. De voornaamste regel is: 
op een kruising van gelijkwaardige wegen heeft een 
bestuurder van rechts voorrang; een fietser van rechts 

gaat dus vóór een auto van links! Let op: deze regel geldt 
niet voor voetgangers.

Wanneer ben je een 
voetganger? Uiteraard 
wanneer je aan de wandel 
bent, ook met je hond of met 
je kleinkind in een wandel- of 
kinderwagen. Met een fiets 
aan de hand ben je ook een 
voetganger, evenals wanneer 
je aan het steppen, skaten, 
skeeleren of skelteren bent. Je maakt dan wel gebruik van 
een voorwerp met wielen, maar je blijft een voetganger. 
Ook een groep knikkerende kinderen op een woonerf 
rekenen we tot die groep. 

Rijd je op een fiets dan ben je een 
bestuurder. Zodra je een voertuig 
bedient dat een motor heeft, ben je 
een bestuurder. Dat betekent dus dat 
je op een elektrische step bestuurder 
bent. Ook wanneer je op een paard rijdt 
hoor je tot deze groep. Zelfs wanneer 
je naast een paard loopt rekenen we je 
tot een bestuurder, want dan val je in de 
categorie “begeleider van rij-, trekdieren 
of vee”.

Maar dan komt het: scootmobielen! 
De gebruiker van een scootmobiel mag namelijk zelf kiezen waar 
en op welke plek hij of zij wil rijden: op de stoep, het voetpad, het 
fietspad, het gemengd fiets/bromfietspad en de rijbaan. 
Als de scootmobiel op het voetpad of op het trottoir rijdt, heeft 
deze de status van een voetganger en moet zich dus aan de 
voetgangersregels houden. In andere gevallen is hij een bestuurder. 

Nu we het toch over de scootmobiel hebben, even iets over de 
maximum snelheden. Op de stoep 6 kilometer per uur. Binnen de 
bebouwde kom op een fietspad max 30 km en buiten de bebouwde 
kom 40. Op de rijbaan (zowel binnen als buiten de bebouwde 
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Neem veilig deel aan het verkeer (2)

En wanneer heb je dan voorrang als voetganger? 
Om eerlijk te zijn: niet zo vaak! We zetten het even voor je op 
een rijtje:
• Wanneer je gebruik maakt van een zebrapad moet 

iedereen voor je stoppen (behalve voertuigen met een 
gillende sirene en een blauwe zwaailamp)

• “Rechtdoor op dezelfde weg gaat voor”: jij loopt op een weg (fietspad en trottoir maken ook onderdeel uit van de 
rijweg!) en wilt rechtdoor; een bestuurder wil afslaan. De bestuurder moet jou voorrang verlenen.

• Bij het inrijden van een inrit of bij het uitrijden van een uitrit en bij het parkeren geldt de regel dat je als bestuurder 
al het overige verkeer (dus ook voetgangers) voor moet laten gaan.

• Bestuurders die een woonerf (door een bord aangegeven) verlaten en de weg oprijden moeten het overige verkeer 
(dus ook voetgangers) voor laten gaan. Dit geldt als er een uitrijconstructie is. Is er geen uitrijconstructie dan zijn 
bestuurders die uit het erf komen gewoon voorrangsgerechtigd.

• Bestuurders moeten blinden en slechtzienden voor laten gaan in het verkeer. Dit geldt ook voor mensen die slecht 
ter been zijn.

kom) max 45 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven. 
Aangezien de meeste scootmobielen niet harder kunnen dan 
zo’n 20 kilometer per uur zijn de hier genoemde snelheden 
theoretisch. Tenslotte: je mag niet op een autoweg of 
snelweg komen

Los van de voorrangsregels is het natuurlijk ook gewoon 
heel aardig om een voetganger voorrang te verlenen. 
Vooral bij mensen die slecht ter been zijn of onoplettende 
kinderen is dit een goede zet, zeker in een woonerf. Kijk 
in de auto wel goed in je achteruitkijkspiegel voor je 
stopt om de voetganger voor te laten gaan. Zo breng je 
eventueel onwetend verkeer achter je niet in gevaar.

“Zwakke” verkeersdeelnemers worden door de wet wel 
extra beschermd. Artikel 185 van de Wegenverkeerswet 
(WVW) regelt de aansprakelijkheid van de eigenaar 
van een motorrijtuig bij een ongeval waarbij een niet-
motorrijtuig (zoals fietsers, voetgangers, huizen, vangrails, 
bomen, lantarenpalen en wegmeubilair). De wet zegt 
dat de eigenaar van het motorrijtuig altijd aansprakelijk 
is, zelfs als het ongeval niet zijn of haar schuld is. Schuld 
hoeft namelijk niet te worden aangetoond om een 
verplichting tot schadevergoeding vast te stellen. Is de 
tegenpartij niet ouder dan 13 dan is de eigenaar van 
het motorrijtuig altijd de klos en mag voor de volledige 
schade opdraaien. Gaat het om iemand van 14 jaar en 
ouder en kan aangetoond worden dat het ongeval mede 
aan het verkeersgedrag van de voetganger of fietser te 
wijten is kan de billijkheidsregel gehanteerd worden, 

maar dan nog krijgt de zwakke verkeersdeelnemer 
ten minste 50% van zijn of haar eigen schade vergoed. 
De enige uitzondering op deze regels is wanneer het 
verkeersgedrag van de voetganger of fietser als opzet 
of als aan opzet grenzende roekeloosheid moet worden 
beschouwd. Dit wordt ook wel “bewuste roekeloosheid” 
genoemd. (wordt vervolgd)

En verder?
Uit de groep kwam het idee om een bijeenkomst te 
organiseren met als thema “onveilige en onduidelijke 
verkeerssituaties in Lichtenvoorde”. Afdeling Oost Gelre 
van Veilig Verkeer Nederland wil daar graag haar steentje 
aan bijdragen. Wel hebben we hiervoor uw medewerking 
nodig. Graag willen wij van u uw verkeersgrieven horen. 
Duidelijk de klacht of vraag en de locatie vermelden en 
mailen naar onderstaand adres. Kunt u niet mailen? Zet 
dan uw bevindingen op papier en deponeer uw briefje 
in de brievenbus van de KBO. In alle gevallen uw naam, 
adres en telefoonnummer noteren a.u.b. Wij gaan dan 
aan de slag! 

berrynales@gmail.com
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Op verhaal komen

Het kan erger 

Hadden we net twee jaar in afzondering geleefd; geen feestjes, geen verjaardagen, geen uitgangetjes. Allemaal geprikt 
en geboosterd en de tweede ronde boosteren al begonnen. Het coronabeleid werd voorzichtig losgelaten. Wat kon ons 
nog gebeuren?

Eindelijk een verjaardag: gezellig!  Vrijdagavond, een NL alert:
‘Eunice is levensgevaarlijk. Ga niet naar buiten als het niet hoeft, in verband met rondvliegende voorwerpen.’
We leggen ons er vlot bij neer, want er is al een volgend feestje op komst. Daags voor dat feestje hoest mijn man zich 
haast de longen uit zijn lijf. We testen positief en gaan in quarantaine. Dat feestje gaat dus ook niet door. Net als de 
verjaardag van onze dochter, die binnen de quarantaineperiode valt. 

Maar, we klagen niet en denken aan degenen die tijdens de eerste coronagolf om het leven zijn gekomen, zonder 
afscheid te kunnen nemen van de familie. Aan medische hulpverleners die zich uit de naad gewerkt hebben, Aan 
patiënten die twee jaar na de ziekte nog te maken hebben met restverschijnselen.
We denken ook aan de zelfbenoemde `deskundigen’ die overal complotten zien en tegen vaccinaties zijn. Die van 
onze nette maatschappij steeds meer een leeuwenkuil maken, waar iedereen  vecht voor het eigen gelijk, terwijl ze de 
‘tegenpartij’ voor rotte vis uitmaken. Die er niet voor terugdeinzen, anderen te bedreigen en soms zelfs daadwerkelijk 
aan te vallen.

Maar, het kan nog erger
Een boze buurman kan zomaar zijn tanks en soldaten naar de grenzen van je land sturen, onder het voorwendsel dat het 
jouw eigen schuld is. Dat kan hij zijn eigen volk ook wijsmaken, want al jarenlang krijgen die steeds meer nepnieuws te 
horen. Leugens en bedrog om ordinair landjepik te spelen. 
Je vreest voor het leven van je kinderen en vlucht met ze naar een veilig land. Je man kan je naar de grens brengen, maar 
hij moet terug om te vechten. Zie je hem nog weer terug? 
De aanvaller dreigt zelfs met kernwapens en valt een kerncentrale aan. Wat een doden gaan er vallen! Dat weet hij ook 
wel. Wie in een beschaafd land èèn mens van het leven berooft, komt voor de rechter en kan zomaar tien jaar de cel 
indraaien. Maar Poetin lijkt gewoon minachting te hebben voor mensenlevens.
De schurk!

Truus Engelbarts 
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Testfietsers gevraagd

Oudere fietsers gezocht om Doortraproutes te 
testen
De Fietsersbond is op zoek naar oudere fietsers om 
zeven nieuwe Doortraproutes te testen in Gelderland. 
Doortraproutes zijn fietsrondjes van 20 tot 25 kilometer, 
mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig 
obstakels en over relatief veilige wegen en kruispunten. 
Om te checken of fietsers de route als aantrekkelijk en 
veilig ervaren, vraagt de Fietsersbond oudere fietsers om 
de route te fietsen en er hun mening over te geven. 
U kunt een Doortraproute testen in Oost Gelre. En als u 
het leuk vindt ook in de gemeenten Arnhem, Doesburg, 
Doetinchem, Epe, Overbetuwe en Putten

Aanmelden als testfietser
In april organiseren we meerdere testdagen. Wilt u één of 
meerdere routes uitproberen? Meld u dan aan via www.
fietsersbond.nl/testfietsen. Daar vindt u vanaf ongeveer 
half maart ook de data van de testdagen.

U ontvangt dan een beschrijving van de route die u wilt 
testen en een link naar een vragenlijst waarop u uw 
mening over de route kunt geven. Kent u anderen die dit 
mogelijk leuk vinden, verspreid dit bericht gerust. 

Maak kans op een cadeaubon!
Onder de testfietsers verloten we per route een 
cadeaubon van 20 euro. En we nodigen u uit om met 
uw familie, vrienden of bijvoorbeeld uw fietsclub te 
fietsen. Niet alleen gezelliger, maar hoe meer testers zich 
aanmelden, hoe beter de routes straks zijn!

Doortrappen
De Doortraproutes worden gemaakt door de Fietsersbond 
in opdracht van de provincie Gelderland als onderdeel van 
het landelijke programma Doortrappen. Dit programma 
heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig 
blijven fietsen.

We maken deze zeven routes in Gelderland in navolging 
op de 9 Doortraproutes die de Fietsersbond najaar 2021 
ontwikkelde (www.fietsersbond.nl/doortraproutes).

PERSBERICHT

Foto rechts: Lenus van der Broek
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Spiegelingen

'Spiegelingen' bevrijdingstheater gebaseerd op verhalen uit eigen gemeente

In het kader van 75 jaar vrijheid in 2020 werden 
enkele jaren daarvoor al plannen gesmeed om in het 
jubileumjaar van de vrijheid hier ruimschoots en groots 
bij stil te staan. Vanwege corona kon het zowel in 2020 
als 2021 niet plaatsvinden. Vanwege het belang van het 
tijdloze thema en de omvang van deze megaproductie, 
werd het project doorgeschoven naar 7 en 8 mei 2022. 
Inmiddels zijn repetities van acteurs, zangers, dansers 
en muzikanten, allen uit eigen gemeente, weer in volle 
gang. Evenals de voorbereidingen achter de schermen. 
In totaal werken ruim 150 mensen mee, waaronder 
ook kinderen van de Musicalfabriek Groenlo. Allen voor 
dat ene doel; een onvergetelijke, unieke en historische 
theatervoorstelling. 

De productie wordt uitgevoerd onder de vlag van de 
Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde. Voorzitter Walter 
Leemreize is blij dat de voorbereidingen weer lopen zoals 
begin 2020. “Het is een hele grote maar mooie uitdaging, 
maar we merken dat velen graag hun naam verbinden 
aan dit project. Ook na twee jaar nog steeds. Het thema 
speelt hier een belangrijke rol in. Het is echt een project 
van ons allemaal, de gehele gemeente. Iedereen die 
meewerkt voelt zich verbonden met het thema. We gaan 
iets heel bijzonders maken met elkaar, voor en door de 
gehele gemeente.”   

‘Spiegelingen’ is gebaseerd op verhalen uit (dag)boeken 

en verhalen van mensen uit Oost Gelre, gebundeld en 
verwerkt tot een geheel door de Achterhoekse schrijver 
Theo Soontiëns. ‘Spiegelingen’ geeft niet alleen een goed 
beeld van hetgeen zich binnen de gemeentegrenzen 
afspeelde, maar heeft ook een boodschap; “Vrijheid is 
een kostbaar bezit. Vrijheid moet je iedere dag opnieuw 
blijven bevestigen,” aldus Burgemeester Annette 
Bronsvoort tijdens de aftrap van de productie eind 2019 
en zie hoe actueel het thema is. “De voorstelling is een 
combinatie van toneel, zang, muziek, dans en historische 
beelden, die vloeiend in elkaar overlopen,” laat regisseur 
Stan Geurts weten. “Het is een groot spektakel maar op 
sommige momenten ook heel klein. Heel gelaagd. Een 
combinatie van toneel, muziek en beelden die heel erg 
mooi in elkaar overlopen.”

De voorstelling, een stukje meeleef- en beleeftheater van 
heel dichtbij, vindt plaats in de Hamelandhal op zaterdag 
7 mei om 15.00 en 19.30 uur, en zondag 8 mei 2022 
om 15.00 uur. De kaartverkoop start op een bijzondere 
datum, 31 maart, de dag dat grote delen van Oost Gelre, 
waaronder Lichtenvoorde en Groenlo in 1945 werden 
bevrijd van de Duitse bezetter.

Voorverkoopadres in Lichtenvoorde is Foto Primeur 
aan de Markt. Speciaal voor leden van de KBO zal Theo 
Engelbarts op dinsdagmorgen 5 en 12 april tussen 10.30 
en 11.30 uur kaarten verkopen in de Treffer.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 31

Persbericht
De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met 
het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, 
vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en bus aan leeftijdsgenoten. Op deze manier 
helpen ze het reizen met openbaar vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier hulp bij 
kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen 
over reizen met het openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!

Interactieve online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer.
Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan 
biedt de interactieve online OV-informatiebijeenkomst uitkomst. 
Er is een interactieve bijeenkomst gepland op: 
dinsdag 11 april 2022
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een uur.

In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart aanvragen en te gebruiken in 
het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren 
wegwijs maken in het openbaar vervoer.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen deelnemers een 
inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met 
camera en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt kunnen telefonisch op weg geholpen 
worden.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station 
en het maken van een proefreisje onder begeleiding.
Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar vervoer? 
Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur. Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting 
voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie over verlenging 
van abonnement, keuzedagen. Het kan ook zijn dat u (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk van het OV bent maar 
nog niet hoe het werkt. Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De OV-ambassadeur neemt 
met het antwoord met u door. Dat kan telefonisch of via beeldbellen. 

Wanneer: 
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg! 
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
Contactinformatie OV-ambassadeurs 
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12 
8031 LK Zwolle
tel, 038-454 01 30
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Fit en vitaal......
Fit en vitaal zijn en blijven bij KBO!

Artsen hameren er steeds op, de overheid stimuleert het, Oost Gelre intrekt 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, (gespecialiseerd. structrice 
voor bewegen met/voor ouderen) misschien net 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 zijn 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 !.

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!!!
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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 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 en aquarelleren
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, even weken,  25 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/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 
50 km
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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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