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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, Marie Louise Venema-Voorhuis

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.

Voorpagina: Coproduktie Erik van de Groep 
en Ton Jolij
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 9 juni 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' juli/augustus 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

Meestal weet ik vrij goed wat ik 
belangrijk vind in het leven. Als je 
mij ernaar vraagt zeg ik als eerste: 
gezondheid, geluk en vrijheid.  Op 
de tweede plaats komt vrije tijd 
en goed gezelschap. Gezondheid is niet te koop, evenzo 
gelukkig zijn niet. Er zijn zoveel factoren waarvan wij 
afhankelijk zijn. Maar wat ben ik gelukkig met het feit dat 
wij in een vrij land leven. Daar ben ik dankbaar voor.

De eerste Achterhoekse Pride Maand 2022 vindt plaats in 
juni. Een maand waarin mensen samen komen en vieren 
hoe mooi, divers en kleurrijk de Achterhoek en dan met 
name haar bevolking is. Een maand waarin gevierd wordt 
dat iedereen er bij hoort. Ongeacht gender, kleur of 
geaardheid. Verder op in het blad meer informatie.

In juni vieren wij ook Pinksteren. Op die feestdag vieren 
wij dat de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen. Zij 
raakten zodanig ‘begeistert’ zoals men dat in de Duitse 
taal zo prachtig uitdrukt, dat zij de moed kregen om er 
op uit te gaan om in alle talen over Jezus Christus te 
durven vertellen. Maar Pinksteren betekent ook een lang 
weekend waarin mensen er op uit trekken en bij elkaar op 
bezoek gaan. Iedereen kan en mag deze dagen op eigen 
manier vieren en invullen. 

Sinds een aantal uitgaven is er de rubriek: ‘Laat de camera 
spreken'. Er zijn al mooie, bijzondere foto’s voorbij 
gekomen. Ik ben elke keer weer benieuwd wie wat fraais 
voor ons in petto heeft. Laat u, met mij, verrassen.

Onze reiscommissie, Thea, Lidy en Evy, heeft het opnieuw 
weer voor elkaar gekregen om een mooie goed verzorgde 
7-daagse reis te organiseren. De dames hebben alles uit 
de kast gehaald om het voor u zo aantrekkelijk mogelijk 
te maken. Het enige wat er nog aan ontbreekt zijn de 
deelnemers om er samen een gezellige week van te 
maken. 
Ik zou zeggen, reageer snel, want vol is vol. Opgave vindt 
u verderop in dit blad.

Warme groet, 
Lidwien Reukers vz
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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Agenda
•      Kruisjassen in 2022: 21 sept., 14 dec.  
•      Bingo: 26 okt. 
•      Vrijwilligersmiddag: 7 dec. 2022!!! 
•      Zomerstop: Week 30-31-32, ma. 25 juli t/m vrijdag 12 aug. 
•      7-Daagse reis: Maandag 25 juli t/m zaterdag 31 juli   
•      Fiets4daagse: dinsdag 2 t/m vrijdag 5 augustus  
•      Data kennismaken met de voorzitter en rondleiding door  
        de Treffer: 14 sept., 19 okt., 09 nov. 
•      Kruisjassen in 2022: 21 september, 14 december 
•      Bingo: 26 oktober 2022

Jaargang 3
Nummer 6
juni 2022

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, Gespreksgroep 4
Van de bestuurstafel 5-6
Verslag kaartmiddag  6
Handig om te weten, kom in beweging 7
Achterhoekse Pride maand 8, 9, 11
Floriade 11
Oproepen 12
Denktank, bedankt Rotary Club 13
Laat je foto spreken 14
Op verhaal komen 15
Seniorenkoor 16
Algemene ledenvergadering 17
Vaderdag 18
Fit en vitaal zijn en blijven bij de KBO 19
Gemeente informeert 20, 21
Van Digibeet naar Digibeter  22, 23
7-daagse reis 24, 25
De wondere wereld  
van 'Domotica' 26,27, 28
Voor onze zieken en jarigen 28
Kortingen 29
Weekoverzicht activiteiten 30
Bestuur en ondersteuning 31

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Gespreksgroep KBO 

Gespreksgroep KBO weer actief

De Studiekring (sinds kort omgedoopt tot gespreksgroep) is inmiddels 
weer van start gegaan. De bijeenkomsten vinden op de eerste en 
tweede maandag van de maand plaats in De Treffer en wel  ‘s morgens  
van 9.30 tot 11.30 uur. 

Er komen zeer interessante en actuele onderwerpen aan de orde. 
Zo is er de laatste keren gesproken over het boek van Roek Lips over 
‘Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd’. Kort gezegd ging het 
hier om de vraag: ‘hoe kijken we tegen de toekomst aan’.  

Ook hebben we aan de orde gehad de invloed van geestverruimende 
middelen op het lichaam en de geest van de mens. Er is altijd volop 
gelegenheid voor discussie. Een ieder heeft zo zijn of haar eigen 
inbreng.

Wij nodigen hierbij ook andere KBO-leden uit om deel te nemen aan 
onze gesprekken. U kunt uiteraard ook vrijblijvend een bijeenkomst of 
meerdere bijeenkomsten bijwonen. 
 
Namens de gespreksgroep, 

Steven Kuijt 
skuijt@kpnmail.nl
0544 - 37 02 98
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Van de bestuurstafel

Nieuwe leden… welkom bij onze vereniging!
 
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 nieuwaangemelde leden maar ook voor 
belangstellenden die reeds langer lid zijn, organiseert 
onze voorzitter een kennismakingsuur in ‘De 
Treffer’. Voorzitter Lidwien heet u op de volgende 
woensdagochtenden van harte welkom: 14 september, 
19 oktober of 9 november vanaf half 11 in 'De Treffer'. 
Ze zal u ook rondleiden door het gebouw. 

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

Uit de vergadering d.d. 04-05-2022: 
• Nieuwe entree: Start bouw in week 33, ma. 15 aug. 
• Uit de 3 werkgroepen:                                                                     

Cultuur: Kunstenaar Paul Wieggers zal als gastdocent 
in de maand oktober vier workshops verzorgen op 
de dinsdagmorgen. De fietscommissie neemt, na een 
fraaie staat van dienst, afscheid van mw. Alie Wissink. 
Dhr. Gerard Dusseldorp neemt haar plaats in. Er 
wordt hard gewerkt aan de F4D. De bridgegroepen 
eindigden het seizoen met een hapje en een drankje 
tijdens de bridgedrives. Dagreis, 7-daagse reis.   
activiteitengids werd aangepast. De werkgroep neemt 
afscheid van mw. Marijke Ruter. Zij gaat verhuizen. 
Mw. José Klein Gunnewiek neemt Marijkes plaats in. 
De films voor seizoen 2022-2023 worden uitgezocht.  
Educatie: Bridgelessen: Nieuwe docent wordt 
aangetrokken. Engels: Nieuwe docent wordt 
aangetrokken.  
Welzijn: Er is plaats voor nieuwe gastvrouwen/-heren 

en medewerkers horeca. Bijeenkomst voor horeca en 
gastheren/-dames wordt gepland. Verjaardagskaarten 
en condoleancekaarten zijn aangemaakt. Een 
themamiddag ligt in de planning.

• Terugblik op ALV.  
- Financiën: Stand van zaken per 02-05-2022 is  
       naar verwachting.  
- Er wordt besloten tot het houden van een  
       zomerstop. Besloten wordt tot het openstellen   
       van de dinsdag- en donderdagochtendinloop  
       gedurende de zomerstop. 
- In november a.s. bestaat de vereniging 70 jaar,  
       Werkgroep voor invulling is geformeerd. 

 
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 aan de voorzijde 
gebruiken!

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. 

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. 

MEUBILAIR terugplaatsen op de juiste plek
Samenwonen betekent samen afspraken nakomen. In ons 
geval is het de bedoeling dat samenwonenden KBO en 
Longa’30 de keuken en andere ruimtes netjes achterlaten. 
Nu is er hierover in al die jaren weinig tot niets te klagen 
geweest, maar toch ..... het meubilair dient op de juiste 
plek teruggeplaatst te worden. Er hangt een plattegrond 
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Van de bestuurstafel (2)

Verslag kaartmiddag 20 april 2022

op het magneetbord in de gang en op het zwarte bord 
in R5. Laat zeker geen tafels voor de kleine bar staan. Let 
er ook op dat de vaat opgeruimd wordt en tafelbladen 
schoon ‘opgeleverd’ worden. 

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

Met groet, 
Het bestuur

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.

Na wederom een periode van corona kon het kaarten weer 
plaatsvinden. Na iedereen van harte welkom geheten te hebben en de 
richtlijnen voor de nieuwelingen even doorgenomen te hebben, is het 
kruisjassen van start gegaan met 52 personen ofwel 26 koppels.

Na 3 rondes in een nek-aan-nekrace werden er 4 x twee prijzen 
uitgedeeld:

1e prijs De heren A. Holweg en H. Haling 4040 punten Vleespakket

2e prijs De heren B. Weenink en P. Teunissen 3760 punten Vleespakket

3e prijs De heren H. Rouwhorst en B. Weenink 3750 punten Cadeaubon

4e prijs Mw. M. Oonk en mw. A. ter Bogt 3740 punten Plant

Al met al kan teruggekeken worden op een gezellige middag.

De resterende kaartmiddagen zijn op:
Woensdag 21 september en woensdag 14 december a.s. Maak hier even notitie van. 

Zoals u gewend bent wordt vooraf, wanneer u als koppel deelneemt, met één van de twee contact opgenomen. 
Mochten er onder de LEDEN nog personen zijn die ook deel willen nemen aan deze gezellige kruisjasmiddagen, neem 
dan even contact met mij (Antoon Rooks) op, tel. 06-40443802. 

Uiteraard is een en ander afhankelijk van het aantal. 
Groeten,

Annie Eskes en Antoon Rooks
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Handig om te weten......
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 staat voor jong en oud, die minder mobiel is en 
binnen een straal van 4 à 5 km wil reizen, ter beschikking. 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur 
met de chauffeur, tel: 06-2215 4721.
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 waarom u opeens zelf niet meer voor uw warme 

maaltijd kunt zorgen. Neem dan contact op met Tafeltje 
Dekje Oost Gelre. Via e-mail: administratie@zwaantje.
com of neem contact op met het Sociaal Team Oost Gelre, 
tel. 0544-393 616 of sociaalteam@oostgelre.nl. Goed, 
gezond en regelmatig eten is van vitaal belang. 

Rijbewijskeuring CBR in Varsseveld
In de Achterhoek kunt u voor een betaalbare rijbewijs- 
keuring in Varsseveld terecht tegen het vaste tarief 
van 30 euro. De opbrengsten van de keuring komen 
ten goede aan een gezondheidsproject in Afrika. De 
keuringen vinden plaats op 16 juli, 27 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november en 
10 december. 
Aanmelding keuring bij de coördinator mevrouw 
Van der Meulen (bij voorkeur per mail: 
rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com) of 
What's app: 06 – 38 96 78 75. Als digitaal opgeven niet 
lukt, dan kunt u bellen naar bovenstaand nummer, maar 
dan s.v.p. tussen 16.30 en 17.30 uur.
Locatie van de keuring: 
Het Borchuus, Kerkplein 3, Varsseveld
Arts: J. van Remmen
www.borchuus.nl/activiteiten-rijbewijskeuring
7051 CW Varsseveld

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.

Kom in beweging... rust roest!!!

De gemeente stimuleert het van alle kanten. Kom in beweging! 

Bij ons, KBO Lichtenvoorde, kan het en is de keuze reuze!

Kom fietsen, darten, line-dancen, yoga, wandelen, koersballen, wandelvoetballen, biljarten, sjoelen, jeu-de-boulen, 
MBVO=meer bewegen voor ouderen of kom naar KBO Vitaal met Tim Bader! En onderschat niet het belang van de  
denksporten bridgen, kruisjassen, skibbo en lekker zingen! 

Dus.. loop, fiets of e-car naar de Treffer voor de broodnodige beweging en….  ontmoeting!
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Achterhoekse Pride Maand (1)
In mijn vroege jeugd bestonden er jongens en meisjes. 
Dat werden mannen en vrouwen. Die trouwden en 
werden vaders en moeders. Meer smaken kende ik 
toen eigenlijk niet. Heteroseksualiteit was de norm. 
Die simpele zienswijze van dit deel van het menselijk 
landschap is sindsdien drastisch gewijzigd.

In de pubertijd werd mijn blik verruimd en bleken er ook 
mannen te zijn die zich tot elkaar aangetrokken voelden. 
Dat werd absoluut niet alom geaccepteerd en velen 
vonden dat het ‘zedeloze’ gedrag van die ‘vieze homo’s’ 
veroordeeld of bestraft moest worden. 

In de jaren zestig kwam de seksuele revolutie op gang en 
vooral jongeren propageerden een open discussie over 
seks. Sindsdien is er op dit gebied veel veranderd en de 
aandacht en het begrip voor mensen met een andere 
geaardheid en andersdenkenden is gegroeid. 

Van artiesten werd gemakkelijker geaccepteerd dat ze 

‘anders’ waren. Hun 
creativiteit was in eerste 
instantie een soort 
excuus en bijvoorbeeld 
Robert Long, Leen 
Jongewaard en later Paul 
de Leeuw, André van 
Duin en Albert Verlinde  
hebben door hun 
bekendheid een positieve invloed gehad op de wijze 
waarop naar homoseksuelen gekeken werd. De laatste 
jaren is ook steeds duidelijker geworden dat er in het 
genderlandschap nog meer diversiteit bestaat.
Lbhtiq+ is een afkorting voor die diversiteit en die staat 
voor inclusiviteit. 
Voor velen, en ik vermoed vooral voor senioren, kan dat 
nog steeds behoorlijk wennen zijn. 

Regenbooggemeente
De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk zijn sinds begin 
dit jaar officieel Regenbooggemeenten. Die willen actief 
beleid ontwikkelen voor de acceptatie, emancipatie en 
veiligheid van lhbtiq+-personen. 
In Lichtenvoorde wappert daarom de Achterhoekse 
regenboogvlag het hele jaar bij het gemeentehuis.
Achterhoekse Pride Maand
De Achterhoek Pride is een initiatief vanuit de 
klankbordgroep Regenbooggemeenten Oost Gelre en 
Winterswijk. Een aantal enthousiaste Achterhoekers heeft 
zich gebogen over de organisatie van de Achterhoekse 
Pride Maand in juni 2022. Ook betrokken mensen van 
de Regenbooggemeentes hebben meegedacht over de 
invulling.
Het is geen poging om de extravagante Amsterdamse 
botenparade te imiteren, maar het is de bedoeling om 
mensen samen te brengen en te vieren hoe mooi, divers 
en kleurrijk de Achterhoek is, ongeacht geslacht, gender, 
geaardheid, afkomst of religie. Het gaat erom dat je jezelf 
mag zijn en dat mag laten zien. 

Initiatiefnemer Michiel Wopereis wil dat ook bepaalde 
doelgroepen die zich buiten de heteroseksuele norm 
bewegen en vaak minder zichtbaar zijn, in deze maand 
wat meer aandacht krijgen.
Het te bestrijken gebied is erg breed, van politiek tot 
sport, tot welzijnsorganisaties, tot scholen. De doelgroep 
is enorm, van klein tot groot, jong tot oud.
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Achterhoekse Pride Maand (2)
Trots
Ook jongeren, die hun genderidentiteit aan het ontdekken zijn,  wil men bereiken met de activiteiten. De Pride kan laten 
zien dat hier ook heel veel kleurrijke mensen zijn. Je mag jezelf laten zien. Doe maar gewoon was vroeger een duidelijke 
norm, maar belette je eigenlijk om jezelf te zijn.  Mensen die hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, worden toch 
soms wat vreemd aangekeken. Er is acceptatie, maar om het nog meer te vieren en door het nog meer te laten zien, 
hoopt men op nog meer tolerantie en acceptatie.
Overigens wil Wopereis het niet alleen maar betrekken op de lhbti-ers, maar ook op alle andere mensen in de 
Achterhoek die opvallen. Je mag jezelf zijn, ook in de Achterhoek. “We zijn hier soms nog wel iets te bescheiden. We zijn 
dan wel trots OP de Achterhoek, maar we mogen ook trots zijn op onszelf IN de Achterhoek.”

Agenda juni Pridemaand

1 juni: Opening 1e Achterhoekse Pride maand

24 mei  – 4 september: Expositie: ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’
In deze expositie in de Koppelkerk in Bredevoort  tonen kunstenaars die buiten heersende patronen durven te stappen 
hun werk. Tevens zijn er o.a. lezingen, debatten en theatervoorstellingen over de positie van de vrouw in de huidige tijd 
en de positie van de lhbtiq+ gemeenschap. 

4 en 5 juni: Over de Top festival Lichtenvoorde
Over De Top wil laten zien dat het buiten de gebaande paden vaak nog veel leuker 
en mooier is! Samen met de organisatie van de Achterhoekse Pride worden 
bezoekers meegenomen in de wondere wereld van diversiteit,  natuurlijk wel geheel 
op onze eigen eigenwijze manier. Iedereen is tenslotte uniek en bijzonder in ieders 
eigen geaardheid!

9 juni en 10 juni, 19:30 – 20:00 uur: Roze film: 
Shiny Shrimps in Den Diek, Lichtenvoorde
12 juni, 19.30-20.00 uur in De Mattelier te Groenlo
Matthias, een uitgebluste Olympisch zwemkampioen, doet een homofobe 
uitspraak op tv. Als straf moet hij coach worden van een flamboyant amateur 
homo waterpoloteam met maar één doel: kwalificatie voor de Gay Games in 
Kroatië. Matthias, met al zijn vooroordelen, wordt geacht hier zijn bijdrage aan 
te leveren. En de weg is lang omdat elk lid van deze olijke bende persoonlijke 
besognes heeft en feesten hoger op de agenda staat dan trainen.

11 juni (gehele dag): Reurpop Ruurlo
Reurpop Ruurlo, tijdens dit festival gedurende de 
Pridemaand zijn er optredens van dragqueens tijdens 
de show van Coming Fout!

12 juni 10:00 – 12:00 uur: Regenboogdienst In de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat in Aalten. 
Een viering van diversiteit. Mannenkoor Shansons treedt op. Het repertoire zal bestaan uit mooie popnummers en 
enkele Nederlandstalige nummers. 

14 juni 19:30 – 22:00 uur: Roze film: ÉTÉ 85, Bibliotheek Eibergen, Grotestraat 58
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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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Achterhoekse Pride Maand 2022 (3)
In de zomer van 1985 wordt de zestienjarige Alex van zijn 
sokken geblazen door de twee jaar oudere, wereldwijze 
David. Hun romance zal echter tragisch eindigen. Een 
bewerking van de Britse jeugdroman Dance on My Grave 
van Aidan Chambers tot een zeer Franse zomerfilm, mooi 
zwoel en nostalgisch van toon, zij het ook een beetje 
soapy. 

19 Juni: Kermis Hengevelde
Tijdens de kermis zijn er optredens van dragqueens 
tijdens de show van Coming Fout!

24 juni 20:00 – 22:00: Splinter Chabot: 
literair café van de Koppelkerk in Bredevoort
Schrijver en programmamaker Splinter Chabot komt 
naar het Literair Café in Bredevoort. Zijn eerste boek 
‘Confettiregen’, dat met veel positieve reacties werd 
ontvangen, gaat over de vrijheid van het individu. Over 
het ontdekken dat je anders bent dan je omgeving 
en anders dan wie je wilt zijn. Het boek is een 
ontdekkingstocht naar hoe je jezelf kan zijn.

25 juni (gehele dag) Ruurlo: Regenboogwandeling door 
Agnes Nibbeling
Voor LHBTI+ vrouwen en iedereen die deze vrouwen een 
warm hart toedragen. Vrouwen uit zowel de Achterhoek 
als uit de rest van het land zijn van harte uitgenodigd 
om mee te lopen. Wandelen is een laagdrempelige 
manier om met elkaar in contact te komen. Ook kun je 
tijdens het wandelen vaak ontspannen leuke gesprekken 
voeren. Bijvoorbeeld over wat ‘pride’ voor jou betekent. 
Aanmelding kan door een mail te sturen naar activiteit.
met.agnes@gmail.com
Meer informatie: www.achterhoekpride.nl

Buiten het Pridemaandprogramma
De derde zaterdag van juni: Roze Zaterdag, ieder jaar in 
een andere stad in Nederland

4 juli: de internationale Non-
Binary People’s Day

Erik van de Groep

FLORIADE 2022
Dit jaar wordt er weer de floriade 
georganiseerd.
Aangezien dit maar 1 keer in de 10 jaar 
gehouden wordt, was het plan ontstaan 
om KBO-leden de kans te geven om vanuit 
Lichtenvoorde met een bus daarheen te gaan.

Nu is ons ter ore gekomen dat het niet zo 
goed georganiseerd is en zelfs niet helemaal 
afgebouwd is.

Daarom willen we voorlopig afzien van deze 
activiteit.

Evy Veuger

Floriade 2022



De Treffer  KBO Lichtenvoorde12

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.

Herhaalde oproep KLAVERJASSEN?

Zijn er belangstellenden voor klaverjassen tijdens de 
inloop (dinsdag- en donderdagmorgen), neem dan 
contact op met Stien Pothof, tel. 06 5025 2702. 
Wie weet krijgen we een paar liefhebbers bij elkaar.  

Oproep vrijwilligers
Het aantal activiteiten en leden van de KBO is 
toegenomen en daardoor zijn er te weinig mensen, die de 
verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Voor de donderdagmiddag zijn wij op zoek naar een 
aantal mensen die per toerbeurt twee aan twee 
wil zorgen voor de koffie/thee. Je zorgt dan voor de 
mensen die dan aan het bridgen, biljarten en line-
dancen zijn. Een vrolijk muziekje op de achtergrond is 
gegarandeerd. Kun je niet op donderdag, maar lijkt het 
jou leuk om ons vrijwilligersteam als gastvrouw/-heer of 
horecamedewerker te komen versterken? 

Neem dan contact op met Jose Jacobs: 06 53346876 of                            
Betty Hogenelst: 06 46577978

Met vriendelijke groet,
Thea Elferink en Lidy Borgers

Sjoelen
De sjoelschijven schuiven weer op dinsdag en eventueel 
op donderdag!

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. Eventueel 
kan ruimte 3 ook gebruikt worden.  Pen, papier en de 
spelregels liggen er bij. Dus… iedereen kan aan de bak! 

Oproepen
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Denktank

Bedankje Rotary Club

Meedenken,  kritische noten kraken, overstijgend denken, ideetjes aandragen, feedback geven…..alle leden kunnen het 
en doen het 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, suggestie voor dagtrip, info over kortingen van FASv, Paasbrunch, aandacht 
voor jubilea. Voel jij er wel voor om 1 a 2 maal per jaar te brainstormen over alles wat onze vereniging aan gaat?

Neem contact op met Jan Wolterink 06 -54272541.

Transport Oekraïne,

Op zondag 10 april is er een vrachtwagen bomvol goederen naar Oekraïne vertrokken.
Graag willen we de leden van de KBO hartelijk bedanken die dit mede mogelijk gemaakt hebben.
Met elkaar kunnen we veel  bereiken.

Rotaryclubs Winterswijk, Achterhoek-Oost en Aalten-Wisch



Laat je foto spreken
Onder deze naam wil de redactie de leden uitnodigen om 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! 

Hoe ziet dat er in de toekomst 
uit wanneer de plastic 
wegwerpbekers in de ban 
gedaan zijn?

Erik van de Groep
E
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Op verhaal komen

Vrijheid
Kort geleden hebben we Bevrijdingsdag gevierd. Met de 
oorlog in Oekraïne zo dichtbij, realiseer ik me dat bijna 
mijn hele leven zich in vrijheid heeft afgespeeld. Dat is 
een voorrecht, maar ik ging het haast vanzelfsprekend 
vinden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er over de hele 
wereld conflicten ontstaan, maar in West-Europa waren 
we te verstandig en te beschaafd om onze vrijheid en 
veiligheid met oorlog voeren in gevaar te brengen, vond 
ik. Dat klopt ook wel, maar nu weet ik dat we gewoon 
geluk gehad hebben. Iemand anders, we kennen zijn 
naam, heeft dat gevoel van veiligheid behoorlijk op losse 
schroeven gezet.
 
Ongelooflijk, hoe gewone mensen dan boven hun eigen 
kracht uitstijgen. Die vluchtelingen helpen op allerlei 
manieren, die geld geven om spullen aan te schaffen. 
Ieder naar eigen vermogen. De Europese Unie die 
eensgezind wapens beschikbaar stelt, om Oekraïne 
in staat te stellen vol te houden, onder leiding van de 
onvolprezen Zelensky.
 
Zelf heb ik geen herinneringen aan de Tweede 
Wereldoorlog. Wat ik er van weet heb ik gehoord van 
anderen. Dat gaat dan over mijn eerste levensjaren, want 
ik ben in de oorlog geboren.

Ik zal een jaar of tien geweest zijn, toen ik een keer mijn 
vader hielp met messen slijpen. Messen uit de keuken 
en de beitels uit zijn werkplaatsje. Ik moest de slijpsteen 
draaien en nathouden. We keuvelden wat en het gesprek 
kwam op de onderduikers en evacuées die in de oorlog 
onderdak vonden op onze boerderij. Ik wist dat er in 
een schuurtje een schuilplaats was geweest achter een 
dubbele wand.
‘Papa, ik heb van mama gehoord dat er in het bosje ook 
nog een andere verstopplaats was. Is dat waar?’
‘Ja, dat is zo.’
‘O ja? Waar was dat dan?’
 Vader gaat rechtop staan en maakt een vaag gebaar met 
zijn arm.
‘Daorgunter onder de boeskenmiete. Ik kan `t oe wal 
wiezen.’

Ik ga met hem mee. Vooraan in het bosje, dicht bij de 

kippenhokken, staat hij stil. Weer dat armgebaar.
‘Hier? Zomaar open en bloot te zien vanaf de openbare 
weg?’ 
 De boesken zijn allang opgestookt. Nu zie ik alleen maar 
halfvergaan eikenblad.
‘Het was gewoon een gat in de grond met planken tegen 
de wanden, en ook bovenop de kuil. Daarover zand en 
boesken. ‘Het schuurtje was op het laatst te gevaarlijk. Te 
veel mensen wisten er van.’
‘Hadden ze wel te eten daar?’
‘Eten moest je brengen. Dan moest de ingang open en 
weer dicht.’

De messen zijn klaar. Vader gaat een andere klus doen. Ik 
laat het verhaal nog even op me inwerken. In gedachten 
zie ik moeder of de hulp naar het kippenhok lopen met 
twee emmers: een met kippenvoer en een met een 
pannetje eten. Als ze de kippen heeft gevoerd, neemt ze 
meteen nog even een boeske mee. Heel geloofwaardig. 
Zo zou ik het doen.

Stel je voor dat zoiets ooit weer nodig zal zijn.

Truus Engelbarts
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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

SENIORENKOOR zingt weer! 

Op woensdagmorgen van 09.30-11.15 uur wordt er weer 
gezongen in De Treffer. 

Onder de bezielende leiding van Jan Hahne 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 of bel met 
Stien Pothof, tel. 06 50252702. 
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Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 26 april 2022 mocht er, na 3 jaar, weer een ALV 
gehouden worden in ons eigen gebouw. Na uitstel en 
uitwijken naar een grotere zaal bij buurman ’t Zwaantje 
vulde ruimte 5 zich op die dinsdagmiddag 26 april met 
ongeveer 50 personen. 

De zaal zag er tiptop aangekleed uit, een gezellige 
sfeer die bij voorbaat al haast een prettig verlopende 
bijeenkomst zou verraden. En inderdaad, het werd geen 
Poolse landdag. 

Voorzitter Lidwien Reukers heette de aanwezigen welkom 
en stelde haar medebestuursleden voor. 

Met een prachtig gedicht, 
een kleurrijk boeket 
en sfeervol brandende 

kaarsen brachten bestuursleden 
Lidie en Thea de leden die het afgelopen jaar overleden 
waren, in herinnering. 

Het jaarverslag 2021 was in een wat kleiner jasje 
gestoken; compacter en daardoor gemakkelijker leesbaar. 
Aanwezigen konden een verslag meenemen maar het 
is eveneens op de 
website te lezen. 

De jaarrekening 
werd door de 
penningmeester 
aan de hand van 
de geprojecteerde 

cijfers correct uitgelegd. In 2021 blijkt er een negatief 
cijfer onderaan  de eindstreep; Er waren beduidend 
minder inkomsten vanwege Corona. Daarentegen zijn in 
dat jaar diverse noodzakelijke investeringen gedaan op 
het gebied van automatisering. 
De verenigingskas kan het hebben. Een aantal vragen 
betreffende de financiën, o.a. betreffende reserveringen 
voor onderhoud van het gebouw,  kon voldoende  en naar 
wens uitgelegd worden. Zowel de accountant als wel de 
leden van de kascommissie Mini Bruins en 
Marius Borgers verklaarden zich akkoord met de 
verslagen van de penningmeester. 

Als nieuwe leden van de kascommissie werden 
aangewezen Jan Domhof en Els Milder als reserve. 

De vergadering verleende met applaus decharge aan 
penningmeester Fons en het bestuur. De begroting  
2022 werd akkoord bevonden en daarmee werd ook 
vastgesteld dat de contributie over het komende jaar 
2023 blijft staan op €25,00.

De bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar waren 
secretaris Jan Wolterink en Hans Winters. Daar er geen  
tegenkandidaten waren gemeld,  werden de heren onder 
luid applaus weer voor 3 jaar aan het bestuur gekoppeld. 

De rondvraag leverde nog aan paar interessante vragen 
op: o.a. kwam de nieuwbouw van de entree ter sprake. 
Deze start in week 33, zijnde maandag 15 augustus. 

Er kwam een gesprek op gang over het magazine 50+ dat 
maandelijks tegelijk met ons eigen blad bij de leden thuis 
bezorgd wordt. De meeste aanwezigen vinden het blad 
geen meerwaarde hebben.
Een aantal mist het voormalige KBO-PCOB blad toch wel. 
Dit blad is via onze website (scroll 
helemaal naar beneden) nog steeds 
te lezen. 

Na een soepel verlopen 
bijeenkomst sloot voorzitter 
Lidwien de bijeenkomst met 
dankwoorden en een uitnodiging 
om vooral nog even bijeen te 
blijven met een lekker hapje en een 
sapje.
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Vaderdag
Na Moederdag komt Vaderdag. 
Op deze dag worden vaders in het 
zonnetje gezet en verwend met een 
ontbijtje op bed en een “zelf gemaakt” 
cadeautje, gedichtje of tekening van 
de kinderen. 

Een feestdag voor velen, voor 
sommigen een droevige dag waarop 
teruggedacht wordt aan mooie dingen 
van weleer of pijnlijke zaken van nu. 
Vaderdag…een dag om vader te eren 
voor zijn zorg en liefde voor het gezin.

Dit jaar valt Vaderdag op 19 juni. 
Voor ons gezin een datum met een 
bijzondere betekenis. In 1994 viel Vaderdag ook op 
19 juni en werd onze dochter geboren. Het mooiste 
Vaderdagscadeau. 

Dat Vaderdag niet altijd op dezelfde datum valt, komt 
omdat het op de derde zondag in juni gevierd wordt en de 
datum dus elk jaar verandert. Soms valt het als de eerste 
Vaderdag in 1910 op 19 juni. Dit jaar viert onze dochter 
haar verjaardag op dezelfde dag als 
waarop ze haar liefdevolle en zorgzame 
vader eert. Vaderdag met een gouden 
randje. Pas in 2033, 2039 en 2044 zal 
Vaderdag opnieuw op 19 juni vallen. 

Hoewel Vaderdag in de huidige vorm 
nog niet zo heel lang bestaat, heeft 
het wel een lange geschiedenis. Net 
als Moederdag vindt Vaderdag zijn 
oorsprong in de Verenigde Staten. Een 
zekere Sanora Smart Dodd uit Spokane, 
Washington kwam op het idee toen ze 
luisterde naar een Moederdagpreek 
in 1909. Sanora`s vader werd 
weduwnaar toen zijn vrouw stierf 
bij de geboorte van hun zesde kind. 
Zij en haar broers en zussen werden 
opgevoed en grootgebracht door haar 
vader, een liefhebbende, moedige 
en onzelfzuchtige man. Toen ze zelf 
volwassen was, besefte ze hoe zwaar 
dit voor hem geweest moet zijn en 

wilde ze hem bedanken door hem 
te laten weten hoe speciaal hij voor 
haar was. Omdat haar vader in juni 
geboren was, koos ze ervoor de eerste 
Vaderdag op 
19 juni 1910 te vieren in Spokane. 

Meerdere dorpen en steden 
begonnen met het vieren van 
Vaderdag en in 1926 werd er 
daarom het Nationaal Vaderdag 
comité opgericht in New York. Het 
duurde echter tot 1966 voor er een 
presidentiële verklaring kwam waarin 
de derde zondag van juni uitgeroepen 
werd tot Nationale Vaderdag en 

pas in 1972 bevestigd door president Richard Nixon als 
officiële feestdag. Niet alleen om vaders te eren, maar alle 
mannen die als vaderfiguur figureren zoals stiefvaders, 
ooms, grootvaders enz. 

Het duurde lang voordat Vaderdag algemeen aanvaard 
werd en het een dag werd dat in landen over de hele 
wereld gevierd wordt.

In ons land bestaat Vaderdag sinds 
1937. Toen werd het in oktober 
gevierd, maar omdat er al zoveel 
feesten waren in die periode van het 
jaar, werd de datum in 1948 verplaatst 
naar de derde zondag van juni. 

Niet alle landen vieren Vaderdag op 
dezelfde dag. In België wordt het op 
de tweede zondag in juni gevierd. 
Duitsland viert het met Hemelvaart en 
er zijn landen die de dag van Sint Jozef 
(19 maart) aanhouden. Toch viert het 
merendeel van alle landen Vaderdag 
op de derde zondag in juni. 

Voor alle “hart werkende” 
superhelden (al hebben ze misschien 
geen superkrachten, maar wel een 
superhart en supergeest)… Fijne 
Vaderdag aan alle papa`s.

Ans Frenken    
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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, 
(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 Bader. 
De 12 leden die het hele seizoen al onder Tims hoede in actie 
komen op donderdagmiddag van 
13.30- 4.30 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!!!

Benieuwd naar de andere mogelijkheden om te bewegen? Kijk op ons activiteitenschema achterin dit blad of in de 
activiteitengids. Ga eventueel kijken of neem contact op met de docent of coördinator.
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Gemeente informeert (1)

Wilt u opgeleid worden tot vrijwillig 
energiecoach?

De gemeente Oost Gelre is op zoek naar vrijwilligers 
die opgeleid willen worden tot energiecoach. Het is de 
bedoeling dat u huisbezoeken gaat doen en adviezen 
geeft over welke maatregelen men kan nemen om 
energiezuiniger te wonen. Dit gebeurt in samenwerking 
met Agem. Agem 
verzorgt de opleiding, 
die 1 dagdeel in beslag 
neemt. 

Reageren kan via 
sameninoostgelre.nl

Is de functie van vrijwillig energiecoach u op het 
lijf geschreven? Of wilt u misschien nog wat meer 
informatie? Reageer dan via het vrijwilligersprikbord op 
sameninoostgelre.nl. 

Er staan nog veel meer mooie vrijwilligersvacatures op 
ons vrijwilligersprikbord.  Vrijwilligerswerk is zinvol en 
geeft veel voldoening. Heeft u nog een paar uurtjes over 
in de week, of misschien in de maand? En wilt u een 
ander helpen? Kijk dan eens op het vrjiwilligersprikbord.

Oost Gelre sluit aan bij landelijke aanpak 
fraude

Gemeente Oost Gelre heeft aansluiting gezocht 
bij de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. In 
samenwerking met ketenpartners wordt hierin gewerkt 
aan het voorkomen en terugdringen van uiteenlopende 
soorten van fraude, overtredingen van arbeidswetgeving 
en andere (daarmee samenhangende) misstanden.

Het samenwerkingsverband bestaat uit: het ministerie 
van SZW (de Inspectie SZW), het UWV, de Sociale 
Verzekeringsbank, de Belastingdienst (IB en Toeslagen), 
het ministerie van Justitie en Veiligheid (de IND), de 
politie, het college van procureurs generaal (het OM) en 
diverse gemeenten.

Samenwerken om uiteenlopende soorten fraude aan te 
pakken.
De partners werken op projectbasis landelijk samen in 
zogeheten ‘interventieteams’. Door de samenwerking 
willen de partners onderwerpen als zwartwerken, 
illegale arbeid, problematiek rondom arbeidsmigranten, 
wijkgerichte problematiek, adresfraude, problematiek 
op en rond recreatieparken en andere hiermee 
samenhangende misstanden voorkomen en terugdringen. 
De misstanden waar de interventieteams zich op richten, 
sluiten aan op de aanpak van ondermijning in Oost Gelre.

Burgemeester Bronsvoort: “Door deze samenwerking in 
de LSI kunnen we bij misstanden gegevens met partners 
delen en de problematiek met verschillende instanties 
aanpakken. Als voorbeeld: een huishouden dat bij de 
gemeente in beeld komt vanwege adresfraude, kan 
mogelijk aanleiding geven voor andere instanties om te 
kijken naar arbeidsuitbuiting of uitkeringsfraude”.

De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) is 
sinds 2003 operationeel en werkt op basis van een 
samenwerkingsconvenant. Hierin zijn afspraken over de 
samenwerking vastgelegd. Het aantal partners breidt nog 
uit. 
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Gemeente informeert (2)
Samenwerking in LSI is aanvullend op samenwerking in het RIEC

Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit werkt de gemeente Oost Gelre al samen in het Regionaal 
Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Dit RIEC opereert onder leiding van het lokale overleg tussen burgemeester, 
openbaar ministerie en politie. Ketenpartners binnen het RIEC zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, 
Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV en Belastingdienst. De LSI werkt aanvullend daarop samen met de Sociale 
Verzekeringsbank.

112NL-app

Sinds kort zijn de hulpdiensten ook bereikbaar 
via een app. Via de 112NL-app kun je meteen 
aangeven wie je nodig hebt: politie, brandweer 
of ambulance. Jouw locatie wordt direct 
meegestuurd, waardoor de hulpdiensten precies 
weten waar ze moeten zijn. Deze app biedt ook 
uitkomst als je slecht mobiel bereik hebt.
De app beschikt ook over een chatfunctie en een vertaalfunctie. Dit kan vooral van pas komen wanneer je doof, 
slechthorend of slechtsprekend bent, of als je de Nederlandse taal niet goed beheerst. Je kunt de app downloaden via de 
Google Play Store of Apple App Store.

Geen lange wachttijden voor paspoort, ID-kaart of rijbewijs
Inwoners van Oost Gelre hoeven niet uitzonderlijk lang te wachten op hun paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Het kan zijn 
dat u voor het maken van een afspraak niet direct dezelfde week terecht kunt, maar bijvoorbeeld over 2 weken. Na het 
indienen van een aanvraag wordt het document na uiterlijk 5 dagen geleverd. Dit is de normale termijn.

Wachttijden Oost Gelre vallen mee
Sommige gemeenten in ons land hebben wel wachtlijsten. In de 
gemeente Oost Gelre is het ook drukker dan andere jaren, maar 
er zijn geen wekenlange wachttijden. Dit hangt wel af van de door 
u gewenste dag en tijd. Maak op tijd een afspraak, maar niet te 
vroeg. Door de berichten over gemeenten met lange wachttijden 
willen ook veel inwoners van Oost Gelre eerder een aanvraag 
indienen. Door dit ‘afspraak-hamsteren’ dreigt het nu toch, 
onnodig, vol te lopen. Hierdoor kan het zijn dat inwoners die juist 
wel nu verlenging nodig hebben, pas later een afspraak kunnen 
maken. We vragen u dan ook om niet te vroeg een afspraak te 
maken, maar echt te kijken naar de datum op het document. 

Inwoners ontvangen van ons tijdig bericht als het paspoort of identiteitsbewijs dreigt te verlopen. Is uw document nog 
een poosje geldig, wacht dan voorlopig even met het maken van een afspraak.
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
“Hoera alles terug. Lang leve de Cloud ”

“Mijn toestel is gecrasht. Kon hem niet meer uit zetten. Reageerde 
nergens op. Batterij helemaal leeg laten lopen. Opnieuw geprobeerd 
op te starten. Geen krimp. In de winkel was er ook geen leven in te 
krijgen. Ook de reparatieafdeling constateerde hetzelfde. Dus nu een 
nieuw toestel, maar ben veel kwijt vooral veel foto’s.”  Dit verhaal 
bracht mij tot de vraag: “Heb jij een google account??” 
Het antwoord:  “Dat weet ik toch niet!!” 
Dit soort gesprekjes zijn bij de computerinloop niet vreemd. Gelukkig 
gebeurt er veel waar we geen weet van hebben. Zo ook voor deze 
persoon. Zij had een Gmail mailadres en dus ook een Googleaccount. Toen we dit hadden opgesnord en dus een kijkje 
gingen nemen op haar “Google Drive” vonden we de contactpersonen; fotoalbums en documenten weer netjes terug. 
Omdat dit soort clouddiensten regelmatig back-ups maken, zonder dat de gebruiker het weet, blijft er veel bewaard. Zo 
konden we veel weer toegankelijk maken en terugzetten. Meteen werd het gezicht een stuk vrolijker en smaakte het 
kopje koffie vele malen beter.
Veel jongeren zijn met computers opgegroeid en hierdoor weten ze vaak al op jonge leeftijd wat alles betekent. Sterker 
nog, ze kunnen zich waarschijnlijk geen leven zonder digitale mogelijkheden voorstellen. Maar voor ouderen is niet alles 
gesneden koek. Zij lopen nog weleens tegen obstakels aan. 

Nieuwste ontwikkelingen
Juist voor ouderen is het ook belangrijk dat zij op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen. Hoe leuk is het als ze 
contacten kunnen onderhouden via social media of hun bankzaken online kunnen regelen? De nieuwste ontwikkelingen 
kunnen het oudere mensen een stuk makkelijker maken, maar omdat ze het niet altijd begrijpen zijn ze er vaak ook 
huiverig voor.

In de cloud
Dan zijn er nog al die termen die door sommigen dagelijks gebruikt worden. U ziet soms mensen kijken en denken: 
‘‘Waar hebben ze het over?’’ Het populaire ‘in de cloud’ is hier een goed voorbeeld van. Veel oudere mensen begrijpen 
wel wat internet is, maar wat is nu precies dat ‘in de cloud’? Waar staat dat ‘cloud’ voor en wat kunt u ermee? 

Bestanden opslaan
Als u een computer heeft en u maakt bijvoorbeeld een brief aan iemand, dan kunt u deze brief opslaan als een Word-
bestand. In dat bestand wordt de brief bewaard. Dit bestand kunt u vervolgens opslaan op uw computer en daar kunt u 
het dan later weer terugvinden. Als u een USB-stick in uw computer steekt, heeft u eigenlijk een extra ‘kastje’ waarin u 
dat bestand kunt opbergen. U moet dan bij het opslaan kiezen voor dit ‘kastje’, wat meestal de letter E of G krijgt als u bij 

‘Deze PC’ kijkt. Echter, als u een bestand in de cloud op zou willen slaan, dan 
gaat u het bestand eigenlijk buiten uw computer opslaan.

Opslaan in een wolk
Eigenlijk is de cloud ook een kastje, maar dan een hele grote. Het is een 
opbergruimte voor heel veel bestanden, zoals voor foto’s of brieven, maar 
niet op uw computer. Cloud betekent “wolk” in het Engels en daar kan 
men het ook enigszins mee vergelijken. Zie het maar als een grote wolk die 
in de lucht hangt waar allemaal bestanden in opgeslagen worden. Om bij 
“de wolk” te kunnen komen heeft u wel internet nodig. Iedereen die in die 
“wolk” bestanden op kan slaan heeft hiervoor een soort abonnement en 
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Van Digibeet naar Digibeter (2)

een wachtwoord nodig om erin te komen. Op die manier 
is de wolk beveiligd en kunnen anderen niet bij uw 
bestanden komen.

Het datacenter
De cloud, oftewel de wolk, is meestal van een bedrijf. 
Het is eigenlijk een ruimte in een datacenter waar alle 
bestanden worden opgeslagen. Soms kan men gratis een 
aantal bestanden opslaan, maar als het meer wordt moet 
een betaalde ruimte worden gekocht. Nu vragen mensen 
zich misschien af waarom ze hun bestanden in de cloud 
op zouden slaan en waarom niet gewoon op de eigen 
computer. Dit komt omdat opslaan in de cloud een aantal 
voordelen heeft.

De voordelen van in de cloud opslaan
Als er thuis brand uitbreekt of uw computer gaat kapot, 
zijn alle bestanden die u in de cloud heeft opgeslagen 
veilig. Dat is al het eerste grote voordeel. Stel dat u op 
vakantie bent en u bent uw paspoort verloren. Als u een 
bestand met een kopie van uw paspoort in de cloud heeft 
opgeslagen, kunt u vanaf iedere computer inloggen om bij 
dit bestand te komen. Dit kan niet als het bestand alleen 
op uw eigen computer staat. Daarbij kunt u ook een back-
up van alle bestanden op uw computer maken en in de 
cloud opslaan.

Cloud opslag: je bestanden overal en nergens opslaan
Er wordt veel gepraat en geschreven we het ordenen 
van je digitale leven en over back-ups maken in de cloud. 
Maar wat is cloud opslag nu precies? Hoe werkt het? En is 
het wel zo slim om je hele hebben en houden daar op te 
slaan?

Misschien gebruik je de cloud al, net als de persoon in het 
begin, maar weet je nog niet hoe het werkt. Je bent dan 
zeker niet de enige.

Weet jij waar al je bestanden terecht komen?
Zonder er goed over na te denken, lees en verstuur je 
dagelijks e-mails. Je downloadt, uploadt, streamt en 
bewaart. Maar vraag je je wel eens af waar al die digitale 
data naartoe gaat en hoe het daar komt? Wat gebeurt er 
als je bestanden, foto’s en video’s op het internet of in de 
cloud zet? 

De cloudopslag is heel veilig
Je hoeft je geen zorgen te maken 
hoor. Ten eerste omdat alle 
cloudbedrijven er bij gebaat zijn 
om je gegevens zo goed mogelijk 
te beschermen. Al je bestanden in 
de cloud worden versleuteld (encrypted) opgeslagen en 
datacentra worden erg goed beveiligd tegen hackers. 
Natuurlijk is het nóg veiliger om al je bestanden op een 
eigen harde schijf te zetten en deze in een kluis op te 
bergen. Maar je vakantiefoto’s delen met reisgenoten kost 
je dan toch veel meer tijd en moeite.

Goed om te weten: Soorten clouddiensten
• De meest gebruikte 

clouddiensten: iCloud, Google 
Drive, Microsoft OneDrive 
en Dropbox. (Zijn tot een 
bepaalde grootte gratis.)

• Goede alternatieven: Box, 
SugarSync en MEGA.

• Creëer je eigen privé-cloud met bijvoorbeeld My 
Cloud van Western Digital. Dan heb je een eigen 
‘datacentrum’ met gigabytes aan opslagruimte waar 
je overal bij kunt.

• Veel Cloudservices bieden gratis opslagruimte. Bij het 
Nederlandse TransIP krijg je zelfs 1 TB gratis. Dit is 
1000 GB.

Abonnementen voor een opslagruimte tussen de 
500 GB en 1 TB liggen gemiddeld rond de 10 euro per 
maand. Maar er is een flinke prijzenoorlog bezig, dus de 
prijzen zakken regelmatig. Bij Box krijg je bijvoorbeeld 
onbeperkte opslagruimte voor 12 euro per maand. Als 
privégebruiker zijn opslagcapaciteiten van clouddiensten 
zoals Microsoft; Google en Apple vaak al voldoende. 

Hoe dan ook. Het is het overwegen waard. Alleen al 
omdat er veel zaken op de achtergrond al in de cloud 
worden gezet. Programma’s als Intragram; Whatsapp; 
Facebook; Picasa en LinkedIn zijn ook allemaal “online” en 
alles wat je daar opzet staat ook niet op je eigen PC. Ook 
deze websites of apps werken in principe in de “wolk”. 
Dus je doet al meer in de cloud dan dat je denk. Dus angst 
is niet echt nodig. En als zo vaak alles went….!!
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Ja,  u leest het goed!!!

We gaan weer genieten van een 7-daagse reis. We 
hebben gereserveerd in Thuringen.

In hotel Frankenblick hebben we van 25 t/m 31 juli 
kamers gereserveerd. Het hotel ligt in Masserberg-Schnett 
op 740 meter hoogte op een zonnig plateau, temidden 
van bossen en weilanden. De kamers zijn voorzien van 
TV, telefoon en douche/wc. In het hotel is een spa- en 
wellnessruimte, sauna en fitnessruimte, zwembad en 
kegelbanen.

We zijn hier op basis van halfpension, dat wil zeggen 
verblijf, ontbijt en diner.

We vertrekken op maandag 25 juli om 09.00 uur vanaf 
de parkeerplaats bij de Treffer en zullen ’s middags in het 
hotel aankomen. (Voor de reis is het verstandig om een 
lunch zelf mee te nemen).

We maken u er al bij voorbaat op attent dat we de laatste 
dag bij de Koppelpaarden het diner gaan gebruiken, 
denkt u er aan dat de koffers ook hier uitgeladen zullen 
worden!!

Zoals u van ons gewend bent, hebben we uiteraard ook 
weer de nodige uitstapjes georganiseerd.
• We maken o.a. een boottocht over de Hohenwarte 

Stausee.
• We bezoeken de stad Erfurt o.l.v.  een gids.
• Ook gaan we met de bus een bezichtiging krijgen 

van de Stad Eisenach, ook weer met een gids, We 
bezoeken die dag de Wartburg, een kasteel gebouwd 
in de 11e eeuw die  staat op de Werelderfgoedlijst.

• We brengen een bezoek aan het Speelgoedmuseum 
in Sonneberg.

• Op onze laatste vakantiedag (zaterdag) gaan we naar 
Park Altenstein. Luther heeft hier gevangen gezeten 
en Bonifatius zou zich hier tot het christendom 
bekeerd hebben. Hier gaan we genieten van koffie 
met gebak.

• De laatste dag, de terugreis gaan we onderweg nog 
heerlijk lunchen. 

De prijs voor deze zeker uitgebreide en gevarieerde reis 
kost bij voldoende deelname:
€ 515,- p.p.        Toeslag 1-pers.kamer € 70,-

Voor het excursieprogramma betaalt u, inclusief het diner 
bij thuiskomst € 165,- . 

Totaal kost de reis dus €680.-,-  per persoon. Voor een 
1-pers.kamer € 750,-.

Heeft u zin om met ons mee te gaan???
Dan graag het invulstrookje, dat op de volgende bladzijde 
staat, invullen en bij de Treffer in de brievenbus doen. 

INSCHRIJVING KAN TOT 24 JUNI!!!

Ten overvloede nog enkele mededelingen: 

• Reis- en annuleringsverzekering  
moet u zelf afsluiten!

• Denkt u er aan de nodige medicijnen  
mee te nemen!! 

Deelname is voor leden van KBO Lichtenvoorde, niet 
leden moeten bij deelname lid worden van de KBO.

7-daagse reis van 25 t/m 31 juli 2022 (1)
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AANMELDFORMULIER 7-DAAGSE REIS 2022

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

Voornaam:   ...............................................................................................................................................................

Adres:   ...............................................................................................................................................................

Telefoonnummer:   ...............................................................................................................................................................

Telefoonnummer thuisblijvers:    ...........................................................................................................................................

Gebruikt u een rollator    ja/nee

Gebruikt u een dieet ja/nee 

Zo ja welk? ………….............……………………….

Goede reis!

7-daagse reis van 25 t/m 31 juli 2022 (2)
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De wondere wereld van de 'Domotica' (1)
“Het gemak dient de mens”

Wat is domotica?
Veel mensen stellen ons dezelfde vraag: “Wat is 
domotica?” en "Wat is de betekenis van domotica?". 
Domotica staat voor het automatiseren van processen 
en handelingen in huis. Je kunt dit dan aansturen vanaf 
bijvoorbeeld je smartphone of met een paneel dat aan 
de muur wordt gemonteerd. Op die manier kun je allerlei 
zaken instellen. 
Dat het bad zich 
iedere ochtend 
rond half 8 laat 
vollopen met 
warm water, 
de gordijnen 
opengaan 
en jouw 
favoriete muziek wordt afgespeeld. Dat is best lekker 
wakker worden! Domotica is ontwikkeld om ons leven 
gemakkelijker te maken en wordt daar steeds beter 
in. Van de temperatuur tot de verlichting en van de 
ramen tot het slot van de deur, je kunt bijna alles 
aansturen met domotica oplossingen. Het is inmiddels 
de kinderschoenen ontgroeit, maar toch zijn er nog 
veel vragen over het onderwerp en het is nog geen 
gemeengoed geworden. Nu je weet wat domotica is, gaan 
we dieper in op de betekenis van domotica en hoe het 
werkt.

Domotica betekenis
Het is best een apart woord, domotica. Dat komt omdat 
het een samentrekking is en daarnaast ook een relatief 
nieuw woord. Het staat zelfs nog niet in de Van Dale. 
Want wat is nu de betekenis van domotica? Het eerste 
deel (domo) komt van het Latijnse woord domus, wat 
huis of woning betekent. Het tweede deel (tica) is een 
toevoeging die ook bij veel andere woorden wordt 
gebruikt en vaak duidt op ‘toegepaste wetenschap’ 
of ‘technologie’. Denk aan informatica of robotica. 
Maar we hebben het nu dus over domotica, ofwel 
woningtechnologie!

Wat is een domotica systeem?
Met een domotica systeem bedoelen we meestal 
meerdere verschillende domotica toepassingen die 
in een woning verwerkt zijn. Deze werken dan samen 

en zijn vaak 
ook vanuit een 
gecentraliseerde 
plek aan te 
sturen. Belangrijk 
hierbij is dat die 
toepassingen 
hetzelfde protocol 
gebruiken om te communiceren, anders kunnen zij elkaar 
niet begrijpen. Een protocol kan bijvoorbeeld WiFi of 
Bluetooth zijn, maar ook Z-Wave of Thread. Domotica 
systemen zijn meestal uniek, omdat je zelf kunt bepalen 
hoe uitgebreid deze zijn en welke dingen je allemaal wilt 
kunnen doen. Leuk om te weten is dat de technologie die 
domotica mogelijk maakt niet persé nieuw is. De eerste 
aanzetten kwamen vanuit de ruimtevaart, waarmee 
de bedrijfswereld aan de slag ging. Veel mogelijkheden 
komen dus voort uit de bedrijfsautomatisering en worden 
nu slechts toegepast op woningen en daarmee de 
consumentenmarkt.

Voorbeelden van domotica toepassingen
Domotica oplossingen bestaan er voor iedere ruimte in 
een woning en zelfs voor de tuin. Om je een beeld te 
geven van de mogelijkheden hebben we voor een aantal 
woonaspecten beschreven hoe domotica daarin een 
toevoeging kan zijn.

Gemak
Terwijl jij met een kop thee op de bank gaat zitten zet 
je de tv aan, waardoor het systeem de muziek van de 
speakers stopzet. Ondertussen zoemt de robotstofzuiger 
rustig over de vloer. Je koelkast stuurt je een push-bericht 
dat de melk bijna op is en met een druk op de knop zet je 
deze op de boodschappenlijst, zodat dit morgen samen 
met je andere boodschappen wordt thuisbezorgd.

Veiligheid
Je bent op je werk en je telefoon gaat af. Er wordt 
namelijk aangebeld bij jou thuis. Je opent het gesprek en 
ziet door de camera bij de voordeur een pakketbezorger 
staan. Je vraagt hem het pakketje af te geven bij de buren 
en kunt weer verder werken.
Na de lunch trilt je telefoon opnieuw, maar dit keer is het 
een inbraakalarm. Opnieuw open je het bericht, maar 
dit keer wijst de camera naar de tuin. Daar loopt jouw 
buurjongetje, op zoek naar zijn bal die hij waarschijnlijk 
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tegen jouw huis had 
getrapt. Je klikt de 
melding weg, maar 
had eventueel ook de 
mogelijkheid om direct 
de politie te alarmeren.

Klimaat
Wanneer de zon fel naar 
binnen schijnt wordt dit 
door het slimme systeem 
herkend en gaat de 
zonwering omlaag, zodat 
het binnen lekker koel 
blijft. Terwijl jij vanuit 
je werk naar huis rijdt 
steekt er een fikse wind 

op. Jouw zonwering herkent dit en haalt de zonwering 
voor de zekerheid weer omhoog. Om jouw woning 
toch op een aangename temperatuur te houden wordt 
vervolgens de airconditioning ingeschakeld.

Enkele mythen ontkracht
Er bestaat nog enige weerstand tegen domotica. Er 
worden dan verschillende argumenten aangehaald. 
Natuurlijk is niemand verplicht om het in hun huis 
te verwerken, maar er bestaan ook een aantal fabels 
omtrent domotica die niet altijd kloppen. Onderstaand 
staan de drie bekendste mythen over domotica, die we 
graag ontkrachten.

‘’Ik moet meteen een compleet domoticasysteem 
aanschaffen’’.
Deze mythe is behoorlijk hardnekkig. Vaak begrijpt men 
wel dat dit niet persé hoeft, maar hebben zij daarna ook 
het gevoel dat een domotica systeem weinig nut heeft 
wanneer het niet uitgebreid wordt verwerkt. Het punt 
dat daarbij wordt overgeslagen is dat je ook kunt kiezen 
voor slechts een paar oplossingen voor de zaken waar jij 
de meeste waarde aan hecht. Dan haal je de, voor jou, 
belangrijkste voordelen in huis en hoef je geen compleet 
systeem aan te schaffen.

‘Domotica is erg duur’
Ja, een compleet domoticasysteem verwerken in een huis, 
zodat je vrijwel alles kunt aansturen is vrij prijzig. Toch 
hoeft domotica totaal niet duur te zijn, want het is ook 

mogelijk om klein te beginnen en het systeem langzaam 
naar wens uit te breiden. Zo blijven de kosten laag.

‘Domotica is heel ingewikkeld’
Meestal doelt men hiermee op de implementatie in 
een woning. Gelukkig is er ook de mogelijkheid om 
dit door een ander te laten doen, maar met de juiste 
uitleg en wat gereedschap is het vrij gemakkelijk om zelf 
domotica oplossingen te implementeren. Laat je dus niet 
afschrikken.

Een slimme woning of smart home
Met een smart home of slimme woning spreken we vaak 
wel van een vrij uitgebreid systeem, waarbij domotica 
echt een integraal onderdeel wordt van het huis. Dit 
verandert de manier waarop je woont en leeft, omdat 
je veel dingen met één druk op de knop kunt regelen. 
Het belangrijkste verschil is dat domotica eigenlijk 
alleen automatiseert, waardoor het ook weleens “home 
automation” wordt genoemd. Bij een smart home zijn 
veel van de domotica toepassingen ook verbonden met 
het internet, waardoor er nog meer mogelijkheden 
ontstaan. Uiteindelijk zijn deze termen alleen belangrijk 
voor de semantiek, omdat al deze aspecten binnen 
domotica steeds meer verweven raken met elkaar en de 
verschillen zodoende vervagen.

Tot slot
Hoewel deze technologie heel langzaam binnensluipt 
in onze dagelijkse leefwereld is de invloed niet te 
onderschatten. Vanuit de gezondheidszorg wordt er 
al jarenlang gekeken naar dit soort oplossingen om 
de dagelijkse praktijk gemakkelijker te maken en de 
zorgkosten te drukken. Zowel binnen de gezondheidszorg, 
de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg zijn al veel 
ontwikkelingen gaande. Langzamerhand zien ook 
woningbouworganisaties en gemeenten het belang van 

De wondere wereld van de 'Domotica' (2)
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Aan onze jarigen
Het kan weer. We mogen weer net zo veel mensen 
uitnodigen als we willen. Corona is nog niet voorbij maar 
de regels zijn wel opgeheven. Ik vind het wel vreselijk 
gezellig om je familie weer in één keer uit te nodigen. Een 
mens is toch een gezelligheidsdier.

Het is ook heerlijk dat alles open is en je lekker op het 
terras kunt gaan zitten voor een kopje koffie. Zeker nu 
het weer zo fantastisch is de laatste weken. Ik schrijf dit 
artikeltje dan ook op een Brabantse camping met de zon 
in mijn rug en het hoofd onder de parasol (dit om mijn 
hoofd koel te houden).

Als ik zo zit te mijmeren, moet ik denken aan mensen die 
hun verjaardag niet kunnen vieren. Dan denk ik aan de 
mensen in Oekraïne, die wel heel wat anders aan hun 
hoofd hebben. We leven allemaal met hen mee. Hopelijk 
komt er snel een einde aan die vreselijke oorlog en 
kunnen die mensen ook weer hun verjaardag vieren.

Ieder jaar bent u weer aan de beurt. Uw verjaardag. U 
kunt het weer groots vieren of niet.
Maar maak er een fijne verjaardag van samen met uw 
familie, vrienden en buren.

Ans Vonhof

Aan onze zieken

Zieke mensen zijn er altijd al geweest en zullen er ook 
altijd zijn.
Zo ben je gezond en zo mankeer je van alles. In elke 
familie kent men op gezette tijden narigheid. 

Als je jong bent, sta je nergens bij stil. Je geniet van het 
uitgaan, bent bezig met je werk en je kunt de hele wereld 
aan.
Maar naarmate de jaren voorbij gaan, krijgt iedereen wel 
te maken met ziekte, ernstig of niet. Er zullen mensen 
zijn die gevaarlijke operaties moeten ondergaan. Mensen 
worden bedlegerig. En dan is het niet altijd gemakkelijk 
om de moed er in te houden. Over moed gesproken: ik 
moet dan denken aan het liedje dat we altijd zongen met 
de avondvierdaagse:” En van je hela hola, houd er de 
moed maar in.”

Al die zieke mensen wil ik sterkte wensen de komende tijd 
en zeggen: “Houd er de moed maar in.”

Ans Vonhof

De wondere wereld van de Domotica (3)

Voor onze zieken en jarigen

deze ontwikkelingen. Steeds meer wordt er nagedacht 
wat er in nieuwe huizen aan voorzieningen aanwezig 
moeten zijn om beter gebruik te kunnen maken van deze 
technologieën. Soms zie al dat bouwbesluiten daarop 
worden aangepast. De grote uitdaging is dan ook om 

de verschillende sporen bij elkaar te brengen, zodat 
het een werkzaam geheel wordt. Daarmee kunnen wij 
als gebruikers veel meer voordeel halen. Hoe dan ook 
we krijgen er steeds mee te maken en kunnen er ons 
voordeel uit halen.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 29

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

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,  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:
09.30-11.30 uur Seniorenkoor
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
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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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