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Albert Heijn
Kruip

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

4.00/5.00

€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: Erik van de Groep 
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 8 september 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer oktober 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

Voor mij is dit de mooiste tijd van 
het jaar. Het weer is heerlijk, de 
zon schijnt vele uren aaneen, zodat 
het lekker lang licht is en we lange 
avonden hebben. 
Vrolijke gezichten van mensen om mij heen die genieten 
van een welverdiende vakantie of met de fiets een tocht 
hebben gemaakt door de mooie omgeving, waarin wij 
wonen. In het dorp zie ik mensen op het terras met een 
biertje of een ijsje bij de ijsboer op de hoek.
Natuurlijk gaat niet iedereen met vakantie. De een kiest 
er niet voor en blijft liever thuis terwijl de ander graag zou 
willen maar de gezondheid het niet toelaat.

Inmiddels is het eind augustus, alle voorbereidingen 
binnen de KBO zijn getroffen en de Treffer is er klaar voor 
om leden weer te verwelkomen. 
Als het goed is zijn de bouwvakkers begonnen met de 
verbouwplannen van onze nieuwe entree, wanneer u 
deze Treffer heeft ontvangen. De realisatie van dit proces 
zal enkele weken in beslag nemen. Het is mogelijk dat we 
een beetje moeten improviseren met ruimtes maar daar 
komen wij samen wel uit. Ik ben erg benieuwd naar het 
eindresultaat. 

Op 1 oktober wordt er weer een Seniorendag 
georganiseerd bij Erve Kots te Lievelde. 
Voorgaande jaren was dit een groot succes. Reserveer 
alvast de datum in uw agenda.

Verderop in dit blad leest u het interview met Henk 
van de Berg. Het is de moeite waard om te lezen en 
misschien inspireert het u om deel te nemen aan de 
gespreksmiddagen. Hoe u zich kunt aanmelden, leest u 
uiteraard in dit blad.

In de maand augustus ontvangt u ook de Activiteitengids 
2022/2023. Het is zeker de moeite waard dit door te 
bladeren en de activiteit er uit te halen die bij u past. 
Heeft u daarnaast andere wensen/ideeën?  Laat het ons 
weten.

Warme groet,
Lidwien Reukers vz
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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•   Kruisjassen in 2022: 21 september, 14 december
•  Themamiddag 5 okt. 14.00 uur : Wonen in de toekomst? In een 

zorgcentrum (bijv. Antoniushove), gehuurd wonen via bijv. Pro 
Wonen. Hoe kom je er voor in aanmerking? Welke wegen kun 
je/moet je  bewandelen? Zie elders in dit blad. 

• Dagreis Rijksmuseum vrijdag 21 oktober
• Bingo: 26 oktober   
• Workshops Paul Wieggers op di. 4, 11, 18 en 25 oktober van 
     09.30-11.30 uur in De Treffer  
• Themamiddagen Zingeving en Levensvragen: 30 sept., 14 okt., 
    11 nov., 02 dec. 
• Themamiddag LHBTI, Oost Gelre Regenbooggemeente: 
     vrijdag 18 nov. 
• Vrijwilligersmiddag: 7 december 2022!!!
•  Data kennismaken met onze voorzitter en rondleiding door  

De Treffer: 14 september, 19 oktober, 09 november.        

Gedurende het hele jaar zijn er voor allerlei groepen al activiteiten 
georganiseerd en is er voor veel aandacht in de media gezorgd.  

Er zijn Regenboogzebrapaden aangelegd en scholen, bedrijven, 
de corsoclubs en sportclubs zijn benaderd. Een grote groep 
enthousiaste inwoners heeft gewerkt aan het zichtbaar maken 
van inwoners met een LHTBI+ achtergrond

Dus het wordt tijd om ook de senioren te betrekken bij dit thema!

Want Regenbooggemeente zijn we met elkaar!
• We kunnen vaak met verwondering kijken naar de ander.
• Wat is het mooi dat we allemaal verschillend zijn.
• We kunnen veel leren van de verhalen die verteld worden.

Daarom organiseert Seniorenbelang Oost Gelre een 
informatiemiddag rond dit thema:
Datum:   18 november 2022
Tijd:  14.00 uur
Plaats:  KBO-gebouw De Treffer Lichtenvoorde.

We hebben een mooi programma voor u opgesteld.
Zo maakt u onder andere kennis met Mary Miracle!
Noteer de datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt te 
zijner tijd.

Jaargang 3
Nummer 9
september 2022

Inhoudsopgave

Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda 4
Regenbooggemeente 4
Van de bestuurstafel 5-6
Cursus Digisterker 6
Handig om te weten 7
Rabo supportactie 7
Biljarttoernooi 8
Ledenwerfactie 8
Informatiebijeenkomst 5 oktober 10
Viering Nationale Ouderendag 1 okt. 11
Oproepen 12
Fietscommissie zoekt collega's 13
Voor onze zieken en jarigen 13
Interview met Henk van den Berg 14
Bijeenkomst levensvragen en zingeving 15
Raadsel van Einstein 16 
Enquete Vijftig+, De Treffer, website KBO 17
Filmseizoen 2022-2023 19-20
Laat je foto spreken 21
Expositie bibliotheek, expositiepaneel 22
Dagreis  Rijksmuseum 22
Van Digibeet naar Digibeter 23-26
Zet de bloemetjes buiten 26
Gemeente info 27-29
Kortingen 30
Aanmeldformulier Dagreis Rijksmuseum 30
Bestuur en ondersteuning 31

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Oost Gelre 
Regenbooggemeente

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.

Agenda
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Van de bestuurstafel

Beste leden,

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 van 1 juni en 6 juli 2022: 
• Bouw van de entree lijkt te starten op 15 augustus. 
• Financiën: Corresponderend met de verwachtingen.

Diverse tariefvoorstellen liggen ter inzage. 
• Cultureel: Workshop P. Wieggers op dinsdagochtend. 

Fiets4daagse op koers.
• WELZIJN: 7-daagse werd aangeboden doch deelname 

aantal blijkt te gering om e.e.a door te laten gaan. 
• Dagtocht prima verlopen. 
• Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig tijdens 

inloopochtenden in zomerstop. 
• Themamiddag over wonen Pro Wonen/Careaz bijna 

rond ( kan doorgaan op 05 okt.). 
• Gespreksmiddagen over zingeving en levensvragen 

worden aangeboden in de herfstperiode. 
• Kennismakingsmaaltijd met Apetito in De Treffer, nog 

geen reactie van Apetito. 

• EDUCATIE: 
• Nieuwe docenten zijn gevonden voor Engels 

en bridgelessen. Conclusie: Er worden weer  
bridgelessen/-cursussen aangeboden in R2.

• Diversen:  t.z.t. advertorials in ELNA betreffende 
themamiddag over wonen, inloopochtenden tijdens 
zomerstop en  KBO expositie in de bibliotheek van  
15 september t/m 04 oktober.

• Docenten en coördinatoren: Belangrijke of bijzondere 
data kunt u doorgeven aan Ton Jolij. Iedereen wordt 
verzocht tijdig mutaties voor de Activiteitengids aan 
te leveren. 

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 onze 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 
op het magneetbord in de gang en op het zwarte bord 
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Van de bestuurstafel (2)

DigiDsterker cursus

LAATSTE IN DIT 
NAJAAR!!

CURSUS 
DIGISTERKER 
(omgaan met je DigiD):

In de afgelopen 3 jaar hebben we deze cursus al 
verschillende keren aangeboden en dat was telkens een 
groot succes.
Geef je op voor de eerste cursus in dit najaar!!

• Woensdag 13 en 19 oktober 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
(Bij veel opgaves wordt er een tweede cursus 
georganiseerd.)

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 alsook op 
www.kbolichtenvoorde.nl.

Met groet, 
Het bestuur
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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 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: 06-3896 7875. 
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.

Sociaal Team Oost Gelre
Tel.: op werkdagen (9.00-12.30 uur): 0544 3936161
E-mail: sociaalteam@oostgelre.nl

RABO-supportactie

Stem mee voor een fraaie entree!

Evenals voorgaande jaren heeft het bestuur de vraag van 
de RABO-BANK om deel te nemen aan de RABO-support-
actie positief beantwoord. Onze aanvraag is gehonoreerd. 
Dat betekent dat klanten die lid zijn van de RABO-bank 
in de gelegenheid gesteld worden om hun stem uit te 
brengen op een hen sympathieke vereniging, organisatie  
of stichting. 

KBO Lichtenvoorde wil de gelden 
die mogelijk uit deze actie worden 
gegenereerd, besteden aan de 
verfraaiing nieuwe entree.

Er kan gestemd worden van 5 t/m 27 september. 

Mogen we rekenen op uw stem? Dankjewel alvast. 
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Biljarttoernooi 2023    De Olde Leu

PAK UW contributie-VOORDEEL in 2023                                                                                                                
Werf een 50-plusser  en pak uw eigen contributievoordeel.

Hoe werkt het?  
1 Nieuw lid werven betekent €12,50 korting op uw contributie en dat van het nieuwe lid.  U betaalt in 2023 dan ieder 
€12,50  i.p.v.  €25,00!
2 of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max.  €25,00  korting op uw contributie in 2023. De nieuwkomers 
betalen  €12,50 contributie per persoon. U en de nieuw geworven leden betalen na 2023 de normale contributie. 
===============================================================================================

Naam huidig lid van KBO  Lichtenvoorde:…………………………………….....................................................................................

Adres:………………………………………………………………………........................................................................................................       

Banknummer: ………….……………………….........................................…….                          

Ik heb onderstaande persoon/personen bereid gevonden om tenminste 2 jaar lid te worden van KBO Lichtenvoorde. 

KBO Lichtenvoorde bezorgt daarom  een aanmeldformulier  bij:

Nieuw  lid: dhr./mw. …………………………..................…………………….. Adres:………………………………………………………………………                                                    

Banknummer: ……………………………………………………………..         

Naam Nieuw  lid: dhr. /mw. ………….................................……………. Adres:………………………………………………………………………

Banknummer:…………………………………………………………………

DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a. RAADHUISSTRAAT 18a.  
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 SEPTEMBER  t/m  18 DECEMBER 2022.

LEDENWERFACTIE 2022

Liefhebbers kunnen zich weer opgeven het biljarttoernooi.
Een lijst voor opgave hangt in de kast van de biljartzaal.

Evenals andere jaren kunnen hier alle leden van KBO Lichtenvoorde aan deelnemen, zowel dames als heren.
Deelnemers die nog niet eerder meegespeeld hebben, moeten hun gemiddelde invullen of mail. jos@jostebrake.nl.
De speeldagen zijn zoals gewoonlijk: op de woensdag, donderdag, en vrijdagmorgen. Van  09.30 tot 12.00 uur.

Medio oktober gaan we dan van start. Iedereen krijgt hier persoonlijk bericht van wanneer en in welke poule hij of 
zij speelt. Opgave tot en met 19  september 2023. Deelname aan dit toernooi: € 6,00 en wordt automatisch van je 
rekening afgeschreven.

Voor eventuele vragen kun je bellen of mail naar:  jos@jostebrake.nl
Jos te Brake           Esstraat 10-29              Alleen mob.    tel. 0651347611
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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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Informatiebijeenkomst 5 oktober 
Wonen in de toekomst

Op 5 oktober vindt  er vanaf 14.00 uur in De Treffer een 
informatiebijeenkomst t.a.v. onder andere de thuiszorg, 
sociale huurwoning, aanvragen zorg plaats. 

Stel, u wilt zich inschrijven voor een passende sociale 
huurwoning, omdat de woning waar u nu woont te groot 
is en/of niet meer past bij uw levensfase.  

Wanneer komt u in aanmerking voor een sociale 
huurwoning en wat is het aanbod sociale huurwoningen 
in Lichtenvoorde? Welke mogelijkheden zijn er voor 
u om vanuit uw huidige huurwoning of koopwoning 
door te stromen naar een levensloopbestendige sociale 
huurwoning? 

Over deze en andere zaken kunnen de klantadviseur en 
beleidsadviseur van ProWonen u alles vertellen.  
 

We kunnen ons voorstellen dat het dan voor u niet direct 
duidelijk is waar u terecht kunt met al uw vragen.   
De consulenten van Careaz kunnen u hierop antwoord 
geven. Denk hierbij aan vragen over inzet thuiszorg, 
personenalarmering, aanvragen van zorgindicaties, 
wonen met zorg, dagzorg etc.  

Dit zijn onderwerpen die uitgebreid aan bod zullen komen 
tijdens de informatiebijeenkomst op woensdagmiddag 
5 oktober om 14.00 in de Treffer.

Natuurlijk kunt u ook zelf vragen stellen.

Graag zien we u dan! 

Groeten, Werkgroep Welzijn
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Viering Nationale Ouderendag
1 oktober bij Erve Kots, vanaf 14.00 uur 
m.m.v. Irene van der Aart en de 3 Jossies

 U kent Irene wellicht van 
haar prachtige tweewekelijkse 
verhalen in de Gelderlander. 
Als westerse theatermaakster 
kreeg zij een relatie met 

een "Boer" uit Westendorp.  Over haar ervaringen 
met ons Achterhoekers en haar betrokkenheid bij de 
agrarische sector kan zij fantastisch vertellen en zingen.                                                                                                                                      
Het uitbundige repertoire van de 3 Jossies behoeft voor 
velen geen uitleg. Sfeermakers met muziek uit de jaren 
60-70-80-en 90. Goede wijn, eh muziek, behoeft geen 
krans. 

Wilt u op zaterdag 1 okt. a.s. meevieren en u heeft 
daar graag €12,00 eigen bijdrage voor over, vul dan 
onderstaande strook in. Wij plaatsen u op onze entree-
lijst; u hoeft daarom GEEN toegangskaartje  te komen 
halen in de Treffer. 

Aanmeldformulier 
Nationale Ouderendag d.d. 1 oktober 2022

1. Naam: ..................................................................

2. Naam: ..................................................................

Contactadres: ..........................................................

Woonplaats: ............................................................

Rekeningnummer: ...................................................

Ik ga akkoord met de incasso van (totaal)bedrag
van mijn rekening.

Bij binnenkomst en In de pauze wordt u een 
consumptie aangeboden en na afloop is er weer de 
erwtensoepmaaltijd met een heerlijk toetje na.  

• Als u voor 25 sept. geen bericht van ons ontvangen 
hebt, kunt u ervan uitgaan dat u op tijd was met 
aanmelden. U bent dan welkom. Het (totaal)bedrag 
wordt pas na  2 okt. van uw rekening gehaald door 
onze penningmeester. 

• Indien u twee personen aanmeldt, wordt het totaal-
bedrag van 1 rekening gehaald.                                      

• Kunt u echt niet zelf voor vervoer zorgen, geef dat 
dan aan. 

• Indien de overheid maatregelen (lees controle) 
vereist), dan worden wij en u geacht ons daar aan te 
houden (houd de informatie hierover in de gaten)

• I.v.m. Covid-19 is  alles onder voorbehoud. Houd de 
informatie in de gaten. 

Strookje inleveren KBO postbus, Raadhuisstraat 18a
te Lichtenvoorde

E-mail: .......................................................................

Tel.nr. .........................................................................

Handtekening: ............................................................

Opmerkingen: .............................................................
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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.

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

Workshop Paul Wieggers: Object in 3D

In oktober elke dinsdagochtend, ruimte 1a, De Treffer.

Zin om een paar dinsdagochtenden te werken onder 
leiding van beeldend kunstenaar Paul Wieggers!?

Zie de activiteitengids. Deelname is beperkt.

Sleutel gevonden

De sleutel is gedeponeerd in een brievenbus aan de 
Varsseveldseweg. Misschien omdat men dacht dat 
daar een KBO-Bestuurslid zou wonen. Deze sleutel is 
bij ons (KBO) gebracht, waarschijnlijk vanwege de KBO-
sleutelhanger. U kunt de sleutel op komen halen op 
woensdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur in De Treffer. 

Oproepen
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Fietscommissie zoekt collega's
Hou je van fietsen? Fietscommissie zoekt enthousiaste collega's.

Onze KBO-fietscommissie bestaat al heel erg lang. Een paar van die leden verzorgt al bijna 15 jaar lang de twee-
wekelijkse fietstochten en de jaarlijkse Fiets4daagse. Een goede en terechte reden om er dan een keer een punt achter 
te zetten. 

Maar, zoals een gezonde groepsopbouw behoeft,  is de commissie 
tussendoor ook zeer zeker verjongd. En nu is er weer zo’n moment om 
een oproep te plaatsen. Een oproep aan mensen die het leuk vinden 
om samen met een collega-commissielid routes uit te stippelen, om om 
beurten mee te fietsen tijdens de tweewekelijkse 25 km tocht op 
dinsdag en de 50 km tocht op de 1e en 3e zondag van de 
zomermaanden. 

De fietscommissie is samengesteld uit mannen en vrouwen. Er wordt 
geregeld overlegd en gemoedelijkheid en gezelligheid staan, naast 
serieus werken aan datgene waar men voor staat, hoog in het vaandel. 

Heb je interesse? 

Neem dan contact op met Hans Halink. Tel. 06-12701090

Voor onze zieken en jarigen

“Groen is gras, groen is gras, onder mijne voeten…..” 
Ik denk dat iedereen dit kinderliedje nog wel kent. Maar 
ik heb het groene gras geel zien worden op de 
camping. Wat een zomer, voor sommigen 
veel te heet maar anderen vinden 
het heerlijk. Het warme weer 
brengt ook problemen met 
zich mee. Boeren zien hun 
gewassen verpieteren, de 
waterhuishouding raakt in 
de war. 

Maar als je de verjaardag 
buiten wilt vieren, is er 
een kleine kans dat het gaat 
regenen. Dus geniet van de 
mooie avonden met familie en 
vrienden. Alle jarigen wil ik dan 
ook van harte proficiat wensen en 
hopen dat ze nog vele jaren hun verjaardag 
mogen vieren.

Alle mensen die ziek zijn, hebben het ook niet 
gemakkelijk in deze warme periode.

Als je airco in huis hebt, is het lekker koel. Maar als 
het erg warm is in huis, valt het niet mee. 

En ik merk zelf ook, naarmate je ouder 
wordt, dat je minder goed tegen 

de warmte kunt. Vroeger lag ik 
te bakken in de hete zon. Nu 

zoek ik direct de schaduw op.
Alle mensen die ziek zijn, 
wil ik van harte beterschap 
wensen.

En voor iedereen: “Houd je 
hoofd koel”.

Ans Vonhof
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Interview met Henk van den Berg

Juli jl. had ik een zeer inspirerend gesprek met Henk van den Berg,  geestelijk verzorger, 
begeleider en ondersteuner bij “Willem, hart voor levensvragen” 
(zie www.willemlevensvragen.nl).  De reden dat ik met Henk in gesprek kwam, was de 
toezegging om in het najaar 
4 bijeenkomsten te organiseren voor KBO-leden in De Treffer over levensvragen en zingeving. 

Al bij de eerste kennismaking werd mij duidelijk wat Henk maakt tot wat hij is en doet. 
Vriendelijk, bescheiden, maar met een enorme schat aan levenservaring en wijsheid, opgedaan door zijn liefde en 
interesse in de medemens. Zijn visie, dat ieder mens een uniek levensverhaal heeft dat er mag zijn en gehoord mag 
worden zijn niet zomaar woorden, maar komen uit zijn hart en is zichtbaar in zijn hele manier van doen. 

Geboren in Dordrecht,  afgestudeerd als theoloog is Henk als predikant begonnen in Arnhem om via Hengelo 
(Overijssel) en Kranenburg als geestelijk verzorger in het SKB  in Winterswijk terecht te komen. Door veel te praten 
met mensen met een andere levensovertuiging ontwikkelde Henk vaardigheden bij zichzelf en ontdekte hij de 
bredere facetten van de dienstverlening in de geestelijke gezondheidszorg. De studie Klinisch Pastorale Vormgeving, 
die hij daarop volgde heeft grote verandering bij hem teweeg gebracht. Hij noemt zichzelf liever specialist zingeving 
en levensvragen. Als zelfstandig geestelijke verzorger voelt hij zich dicht bij de mensen staan. En al is het soms 
zwaar… mensen beschikken vaak over veel humor en veerkracht om toch met een glimlach door het leven te gaan.

Op mijn vraag voor wie met name de gesprekken over levensvragen en zingeving bedoeld zijn, geeft Henk uitgebreid 
antwoord. Mensen hebben er behoefte aan elkaar weer te zien. Ze zijn zich bewust geworden dat ze geleefd hebben 
in een wereld waarvan we dachten dat die maakbaar was. Corona liet ons echter zien dat gezondheid zomaar kan 
veranderen en contacten met andere mensen niet altijd vanzelfsprekend zijn, ondanks dat ze ontzettend belangrijk 
zijn voor ons gevoel van welzijn. Mensen worden gemiddeld genomen steeds ouder en blijven langer vitaal. Er komen 
ouderdomskwalen, maar geestelijk voelen ze zich niet oud. Hoe gaan we om met wat nog voor ons ligt? Hoe gaan 
we dat vorm geven? De ervaring uit vorige gespreksrondes is dat mensen zich verbonden voelen met elkaar en dat 
ze gehoord worden. Ieder verhaal is uniek, maar er is ook een stuk herkenning. Als mensen open durven te vertellen 
wat hen bezig houdt geeft dat een enorme verbondenheid. 

Thema`s van de 
gesprekrondes.

Op de vraag iets te 
vertellen over de thema`s 
die besproken gaan worden, 
zegt Henk het volgende:

Thema 1 “najaar van je leven” is eigenlijk de eerste bewustwording van je eigen eindigheid. Het lichaam wordt ouder, 
maar de geest blijft jong. De bewustwording: ik ben geen 20 meer! De tijd gaat door, wat doet dit met mij?
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Themabijeenkomsten 
levensvragen en zingeving

Thema 2 “Heb ik het wel goed gedaan?”, is terugkijken 
op het leven. De goede dingen in je leven, maar ook de 
dingen in je leven waar je achteraf niet zo blij mee bent. 
Op een open manier terugkijken en balans opmaken 
zonder jezelf te veroordelen.

Thema 3 “Niet klagen maar dragen!” gaat in op 
het aloude spreekwoord: “ouderdom komt met 
gebreken”. Het belangrijkste hierbij is dat je een 
stukje zelfstandigheid verliest. Dit heeft impact op je 
onafhankelijkheid. Er overkomen je dingen waar je geen 
grip meer op hebt. Hoe doe je dat? Hoe ga je hiermee 
om?

Thema 4 Het laatste thema “Waar vertrouw ik op?” Als 
het eindigt…kun je accepteren dat het leven ophoudt? Is 
er leven na de dood? Dat is voor iedereen verschillend. Er 
is geen pasklaar antwoord. Belangrijk is echter dat iedere 
deelnemer daarin ervaart dat zijn of haar verhaal er mag 
zijn. Iedereen moet kunnen zeggen hoe ze erover denken.

De thema`s worden onder begeleiding van Henk 
besproken. Door zijn jarenlange ervaring weet hij de 
gesprekken luchtig te houden, met af en toe een vrolijke 
noot en de nodige humor. Alles mag gezegd worden, 
maar niet elkaar de maat nemen. Er is niet 1 verhaal, 
maar meerdere verhalen. Als geen ander is Henk in staat 
deze gesprekken vorm te geven en zich te richten op het 
verhelderen van gevoelens, het terugbrengen van balans 
en het in de eigen kracht komen. 

Voor opgave en data: zie aanmeldformulier in dit blad.

Ans Frenken
 

Tijdens 4 bijeenkomsten in De Treffer bieden we 
senioren de mobelijkheid om in gesprek te gaan over 
levensvragen en zingeving.
Aantal bijeenkomsten: vier van 1,5 uur
Frequentie: 1x per 2-4 weken
Groepsgrootte: max. 10 personen
Begeleiding: Henk van den Berg namens Willem

Het programma kent een  eenzelfde opbouw:
• Koffie/thee/welkom om 14:00 uur;
• Terugblik tussenliggende periode: is er iets dat gedeeld 

moet worden;
• Afspraak: alles wat wordt verteld, wordt in vertrouwen 

gedaan en blijft in de groep, zowel voor begeleiders als 
deelnemers 

• Aanzet tot gesprek: vragen zie boven;
• Afsluitende gespreksronde, heeft iedereen kunnen 

zeggen wat ie wilde. Hoe is het ervaren?
• Afspraken voor de volgende bijeenkomst, datum en 

thema.
• Ter afsluiting een gedicht of tekst.

Data: 30 sept.  - 14 okt. – 11 nov. – 02 dec. 
Heeft u belangstelling om in een kleine groep over 
bovenstaande onderwerpen met elkaar van gedachten te 
wisselen, vul dan onderstaande strook in en deponeer in 
KBO brievenbus; Raadhuisstraat 18a. Wij nemen contact met 
u op. 

Aanmeldstrook themabijeenkomsten levensvragen en zingeving

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

E-mail: ..........................................................................................

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

Inleveren voor 15 september!
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Het raadsel van Einstein 

Het volgende raadsel is bedacht door Einstein. Hij beweerde dat 98% van de mensen het niet kan oplossen. Hoort u 
bij die overige 2%?

1. Er zijn vijf huizen in vijf verschillende kleuren. 
2. In elk huis leeft een persoon met een andere nationaliteit. 
3. De vijf personen drinken ieder iets verschillend, roken verschillende merken sigaretten en hebben allemaal een  

huisdier.
4. Geen van de huiseigenaren drinken dezelfde drank, roken hetzelfde merk sigaretten en hebben hetzelfde huisdier.

De vraag is: Wie heeft een vis als huisdier?

Aanwijzingen:
• De Engelsman leeft in het rode huis.
• De Zweed heeft een hond als huisdier.
• De Deen drinkt thee.
• Het groene huis staat aan de linkerkant van het witte huis.
• De bewoner van het groene huis drinkt koffie.
• De bewoner die Pall Mall rookt, heeft een vogel als huisdier.
• De bewoner van het gele huis rookt Dunhill.
• De bewoner die in het middelste huis woont, drinkt melk.
• De Noor leeft in het eerste huis.
• De bewoner die Blends rookt, woont naast de bewoner die een kat als huisdier heeft.
• De bewoner die een paard heeft, leeft direct naast degene die Dunhill rookt.
• De bewoner die Blue Master rookt, drinkt bier.
• De Duitser rookt Prince.
• De Noor woont naast het blauwe huis.
• De bewoner die Blends rookt,  heeft een buurman die water drinkt.

Dit schema kan u helpen bij het oplossen 
van het raadsel.
Heel veel succes.

De oplossing vindt u op pagina 29.
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Enquête   (Omcirkel het juiste antwoord)

Geachte leden.
Al een paar jaar ontvangt u, naast ons eigen maandblad De 
Treffer, het maandmagazine Vijftig +. Dit laatst genoemde blad 
is gekomen in plaats van het KBO-PCOB blad. Aangezien KBO  
Lichtenvoorde met ingang van 2020 geen lid meer is van KBO-
PCOB, kunt u hun magazine uitsluitend nog via uw computer 
lezen. (Ga eventueel via onze eigen website 
www.kbolichtenvoorde.nl naar dat maandblad).

Vijftig+

Wat vindt u van het aantal artikelen in het blad? onvoldoende voldoende goed

Vindt u de artikelen passen bij de leeftijdsgroep? onvoldoende voldoende goed

Ervaart u de inhoud van de artikelen als zinvol? onvoldoende voldoende goed

Vindt u de advertenties passen bij de leeftijdsgroep? onvoldoende voldoende goed

Wat vindt u van het aantal advertenties? onvoldoende voldoende te veel

Indien u het blad Vijftig+ niet meer zou ontvangen, hoe 
staat u daar dan tegenover?

geen probleem jammer heel jammer

De Treffer

Hoe ervaart u ons eigen maandblad De Treffer? onvoldoende voldoende goed

Hoe waardeert u de artikelen in De Treffer? onvoldoende voldoende goed

Is er voldoende diversiteit in de artikelen? onvoldoende voldoende te veel

Wat vindt u van het aantal advertenties? onvoldoende voldoende te veel

Indien u het blad De Treffer niet meer zou ontvangen, 
hoe staat u daar dan tegenover?

geen probleem jammer heel jammer

Website

KBO Lichtenvoorde heeft een website.
Maakt u vaak gebruik van de website?

nooit af en toe geregeld

Nu iedereen een poos lang ervaring heeft opgedaan met 
het maandblad Vijftig +,  ons eigen magazine en de website, 
zijn we benieuwd naar uw mening. De geluiden  ’in de 
wandelgangen’ over met name 50+ zijn nogal wisselend. 
Graag horen we van de leden of we met het aanbieden van 
50+ een goede weg zijn ingeslagen. 

Graag uw mening via de enquête.  Deze kunt u ingevuld 
deponeren in onze brievenbus: Raadhuisstraat 18a,  voorzijde 
gebouw De Treffer. 

S.v.p. inleveren voor 15 september!
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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
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Filmseizoen 2022-2023, (1)
De Treffer, aanvang 14.00 uur

30 sept.  The Way (128 min.) 
Santiago de Compostella… einddoel van duizenden pelgrims die jaarlijks per fiets of te voet de 
tocht, bewegwijzerd met de Jacobsschelp, aanvaarden.  Eindigend in de  grote kathedraal, gewijd 
aan de heilige Jacobus. Meerdere Lichtenvoordenaren, ook KBO-leden hebben de pelgrimstocht 
vanuit Nederland per fiets of te voet afgelegd. Iets eenvoudiger kan ook! Dan vertrek je vanuit 
Zuid Frankrijk in Saint Jean Pied de Port  voor een wandeltocht van 800 km! De film van de 
maand oktober geeft ons een impressie van de wandeltocht, de Camino, zoals de pelgrimstocht 
wereldwijd genoemd wordt.    
Tom Avery, een oogarts uit Californie, krijgt op een dag het bericht dat zijn zoon Daniel bij een 

storm in de Pyreneeën is omgekomen. Hoewel de relatie tussen beiden niet zo geweldig was, besluit Tom toch naar 
Frankrijk af te reizen. Daar ontdekt hij dat Daniel aan de pelgrimstocht (El Camino) naar Santiago de Compostella was 
begonnen. Gedreven door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen besluit Tom om ook 
aan de historische Pelgrimstocht te beginnen.

28 okt. Love, Simon 
Juni was de Pride maand in de Achterhoek. 
In ons maandblad de Treffer heeft u er alles over kunnen lezen. Nu, in de herfstperiode wordt er in ons gebouw nog een 
themamiddag (18 november) gewijd aan LHBTI. Deze luchtige oktoberfilm sluit daar perfect bij aan.  
Een jongen die homo blijkt, gaat anoniem op een datingsite. Hij komt dan met een klasgenoot in aanraking.  Dit pakt 
heftig uit. Love, Simon is een typische coming of age, maar ook feelgood film over een opgroeiende puber met zijn eigen 
dillema’s.  Een mooie combinatie tussen drama en komedie. Natuurlijk, Simon leeft wel in een haast ‘perfecte’ wereld, 
maar prik je daar doorheen dan weet je dat dat niets uitmaakt. Je wilt gewoon zijn wie je wilt zijn. Love, Simon kan een 
inspiratiebron zijn voor iedereen. Op welk gebied je ook worstelt met jezelf. Een film die hoop geeft en je lachend De 
Treffer uit laat gaan. Wat wil een mens nog meer. 

26 nov. Des hommes et des dieux (122 min.)
Een bijzondere aanrader!!!

Wat te doen als kloostergemeenschap als de dreiging toeneemt maar je ook nodig bent in de 
omgeving waar je al zolang zit als monnik? Dit dilemma komt duidelijk naar voren.
De muziek is prachtig en ondersteunt het verhaal.
Acht monniken leven in harmonie met elkaar en met de lokale bevolking. Al jarenlang is het 
kleine klooster het toevluchtsoord voor de bevolking, die er terecht kan voor medicijnen en 
een goed gesprek. Door de aanwezigheid van het klooster zijn de spanningen in het gebied 
lange tijd langs hen heen gegaan. Maar terroristen breiden hun territorium uit en wanneer 
niemand meer veilig blijkt gaan ook de monniken zich zorgen maken Twee leraressen worden 
om het leven gebracht omdat ze tegen scholieren vertelden dat verliefdheid een normaal 
gevoel is. Sommigen van de monniken vinden dan ook dat ze beter een ander gebied op 
kunnen zoeken, anderen zien in dat God hen niet voor niets op deze plaats heeft gebracht.
Wanneer de moslimfundamentalisten voor medische hulp naar het klooster komen worden de 

broeders voor het blok gezet. Door hulp te verschaffen zetten ze zichzelf bij de overheid in een verkeerd daglicht. Maar 
het leger tot het klooster toelaten om hen te beschermen, willen ze ook niet. Na dagenlange contemplatie besluiten de 
monniken een voor een om te blijven. Hun band met elkaar, het klooster en de dorpelingen is te sterk om zomaar op te 
geven. Een herder laat zijn kudde niet in de steek.
De film komt in veel Europese landen op het juiste moment, nu steeds vaker de vraag optreedt hoe mensen van een 
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Filmseizoen 2022-2023 (2) 
verschillend geloof met elkaar kunnen samenleven, of dat 
geloof nu christendom, islam of humanisme is. Beauvois 
boodschap lijkt te zijn dat het in het hier en nu er vooral 
om gaat hóe iemand handelt, en minder vanuit welke 
overtuiging. De monniken laten zich leiden door hun 
geloof in Jezus en het feit dat ze door hun leven iets van 
Jezus op aarde willen laten zien.
Des hommes et des dieux is een rustige film waarin goed 
de tijd wordt gegeven om ondergedompeld te raken in 
het kloosterleven. Door middel van gesprekken, gezang, 
brieven en prachtige natuurbeelden raak je betrokken 
bij de keuze die elk van de monniken moet maken. Hun 
innerlijke strijd wordt voor een moment jouw strijd, want 
wat zou jij doen wanneer je voor een dergelijke keuze 
gesteld werd? Voor de broeders is die vraag uiteindelijk 
geen vraag, zij worden gedreven door iets wat groter is 
dan henzelf.

27 jan. Dagboek van een herdershond 
Dagprogramma!
We maken er een gezellige winterse 
vrijdag van.  Wie herinnert zich 
niet de immens populaire serie  
uit de jaren 70? Dagboek van een 
herdershond: De jonge kapelaan 
Erik Odekerke treedt in 1914 toe 
tot de parochie Geleen. Een klein 
Limburgs dorp dat geregeerd wordt 
door de notaris, de herenboer en de 
pastoor. De steenkoolmijnen doen het rijke Roomse leven 
steeds meer onder druk staan. De naïeve en onhandige 
kapelaan Erik probeert zich staande te houden. Ondanks 
zijn goede bedoelingen weet hij veel mensen tegen zich in 
het harnas te jagen. 
We starten om 10.30 uur met koffie/thee. Daarna 
beginnen we te draaien met deel 1 van een serie 
DVD’s. Tussen de middag lunchen we gezamenlijk in 
De Treffer en daarna gaan we door met draaien. Rond 
16.00 uur beëindigen we deze humorvolle  draaidag. 
We hebben dan lang niet alle delen gezien, dat zou een 
marathonzitting vergen. Maar wie weet wat het daarop 
volgende seizoen gaat brengen? 

In ons maandblad De Treffer leest u meer details over 
deze winter-filmdag.

24 feb.  The father/De Vader
Antoni Hopkins in de hoofdrol 
en dan weet je: Goede wijn 
behoeft geen krans. De Oscar 
winnende emotionerende film 
vertelt het verhaal van een 
situatie waar wij allemaal, nu 
we wat ouder zijn,  hetzij direct 
of indirect,  wel eens mee in 
aanraking komen.  
Anne zoekt opnieuw een 
verzorgster voor haar 

dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp 
afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd 
wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer 
duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. 
We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn 
verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo 
vertrouwd.

31 maart. Ballon                                                                         
We gaan het KBO filmseizoen 
met een echte klapper 
afsluiten. 
BALLON is het waargebeurde 
verhaal van twee families 
die, ten tijde van de Koude 
Oorlog, in een race tegen 
de klok alles op alles zetten 
om van Oost- naar West-
Duitsland te vluchten. De 
historische thriller toont een van de meest spectaculaire 
ontsnappingen in de geschiedenis.

Het is 1979 en in de 
toenmalige Duitse Democratische Republiek verlangen 
twee families naar vrijheid en een betere toekomst. Ze 
bedenken een gewaagd plan om met een zelfgemaakte 
luchtballon naar het Westen te vluchten. In het geheim 
bouwen Günter Wetzel (DAVID KROSS) en zijn goede 
vriend Peter (FRIEDRICH MÜCKE) een luchtballon, 
waarmee ze hun acht familieleden over de grens willen 
vliegen. Wanneer een eerste poging mislukt, komt niet 
alleen hun ontsnappingsplan in gevaar, maar staan ook 
hun levens op het spel. Met de Stasi op de hielen, doen ze 
een tweede poging om de gevaarlijke oversteek te maken.
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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! 

Een kunstwerk in Voor Beltrum op de hoek Frankweg-Grolseweg - Bennie (H.M.) Meekes. 

Kunstwerk "Verleden  Heden  Toekomst
Het kunstwerk wordt gevormd door drie grotendeels strakke 
blokken.
Het eerste blok (het smalste) is samengesteld uit materialen 
(metalen werktuigen) van vóór 1950 en verbeeld als zodanig het 
verleden. Het tweede blok 
(het middelste) is samengesteld uit materialen van 1950 tot 1980 
en verbeeldt als zodanig de overgang van het verleden naar het 
heden.
Het laatste blok (het grootste in omvang) verbeeldt door zijn bonte 
samenstelling van materialen de consumptiemaatschappij uit de 
periode 1980 tot 2005.
Het laatsteblok is nog niet af. U ziet menselijke figuren hier aan 
werken. De kunstenaar symboliseert hiermee de toekomst. Een 
toekomst waarin de tijd nooit stil zal staan.
Dat tijd ook onderhevig is aan veranderingen wordt weergegeven 
door de onbehandelde materialen in dit kunstwerk.
Ze mogen langzaam roesten en symboliseren als zodanig de 
vergankelijkheid van de tijd.
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Expositie en 
expositiepaneel

Dagreis Rijksmuseum 
21 oktober

KBO exposeert in de bieb en in 
eigen huis!

In de gang 
van De Treffer 
(richting 
studieruimte 
en biljartzaal) 
hangt sinds 
eind juni 
een groot 
rasterframe  
Het frame 

(expositiepaneel) is op 27 juni gemaakt door de cursisten 
van de cursus portretschilderen, aquarelleren en 
zentangle. 

Het expositiepaneel is een gegalvaniseerd gaaspaneel 
gebruikt die met nylonsnoertjes aan de bestaande 
plafondrail is bevestigd.  Met haakjes kunnen de cursisten 
hun werkjes eenvoudig aan dit paneel ophangen.
Hier kunnen de cursisten met trots hun resultaten van de  
schilder- en zentanglegroepen laten zien. 
Het is de bedoelingen om de schilder- en zentangle-l  
kunstwerken regelmatig te wisselen. 
Dit expositiepaneel hangt al snel vol. Mogelijk zou er nog 
een tweede of derde paneel bij kunnen komen. 

Als de nieuw entree klaar is,  zal er worden bekeken of er 
een definitief expositiepaneel of expositiepanelen kunnen 
komen. 

Annemarie Spieker en Bennie Harbers.

En (helaas maar een heel klein deel) van dat fraaie 
werk komt ook te hangen in de plaatselijke bibliotheek. 
Want…..
Van 15 september tot 4 oktober is de expositieruimte 
daar voor onze KBO-creatievelingen gereserveerd. Met 
dien verstande dat er dan ook werk geëxposeerd zal 
worden,  gemaakt door onze houtsnijmeesters die zich 
wekelijks bekwamen onder de bezielende leiding van 
Quierien de Graaf. Werk van onze keramisten die in de 
winterperiode samen met docente Esther Krabbenborg 
prachtig werk maken, zal ook te zien zijn. En misschien 
fleuren we de boel extra op met creaties van onze 
bloemschiksters.   

In 2020 organiseerden wij al een keer een tocht naar het 
Rijksmuseum. Helaas hebben wij die vanwege corona 
afgelast. 
Graag willen wij u nu weer de kans geven om met ons 
mee te gaan naar het Rijksmuseum op 
VRIJDAG 21 OKTOBER.

Wij vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats bij 
De Treffer. Om 10.30 uur komen we aan in Woudenberg 
waar we gaan genieten van een lekker kopje koffie of 
thee met gebak. Na deze stop vertrekken we richting 
Amsterdam, waar we om 12.30 uur hopen aan te komen 
bij het Rijksmuseum. Hier kunt u op eigen gelegenheid 
het Rijksmuseum bezoeken.

U ziet dat wij geen lunchpauze hebben ingepland, 
hiermee gaat veel tijd verloren van de mogelijkheid 
om zoveel mogelijk te kunnen zien in het museum. 
Aangeraden wordt dan ook uw eigen lunch mee te 
nemen.

Om 16.00 uur vertrekken we weer vanuit Amsterdam 
om rond 18.00 uur in Lichtenvoorde te arriveren, waar u, 
indien u dat wenst, gebruik kunt maken van een diner bij 
HRC “de Koppelpaarden”.

De prijs van deze reis bedraagt € 78,- p.p.

Heeft u zelf een museumjaarkaart dan kunt u € 20,- 
aftrekken van de prijs. (Vergeet niet hem mee te nemen!)
Neemt u niet deel aan de maaltijd? Dan kunt u € 23,75  in 
mindering brengen.

Heeft u zin om mee te gaan?  

Geef u dan uiterlijk 19 september op via de 
aanmeldstrook die op pagina 30 is te vinden.

Groeten van de reiscommissie,
Evy, Lidy, Thea
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Van Digibeet naar Digibeter (1)

Word: de basis
Aan de slag met Word? Ontdek de basisfuncties. Maak 
een nieuw document aan, typ teksten en maak het 
geheel vervolgens netjes op.

Word starten
Om Word te kunnen gebruiken, moet u het programma 
eerst opstarten. Dit doet u als volgt:
• Klik op Start (het Windows-logo in de taakbalk).
• Scrol naar beneden en klik op Word.
• Word opent. Links ziet u een menu. Automatisch staat 

tabblad 'Start' open. Hier kiest u wat voor bestand u 
wilt openen.

• Klik op Leeg document.

Het Lint
Wie Word start, ziet een leeg wit 'vel papier' met 
daarboven allerlei knoppen en menu's. Deze zijn 
ondergebracht in het zogenaamde Lint. In het Lint staan 
verschillende tabbladen, zoals 'Start' en 'Invoegen'. 
Bovendien is het Lint contextgevoelig: het kan zich 
aanpassen aan de taak die u op dat moment uitvoert.

Met de knoppen op het Lint activeert u de functies 
die u voor het tekstverwerken en de opmaak van de 
teksten nodig hebt. Bij veel knoppen (bijvoorbeeld onder 
'Plakken' op het tabblad 'Start') ziet u een klein zwart 
pijltje staan. Klik hierop en er komen meer opties in 
dezelfde categorie tevoorschijn.

Een nieuw document maken
Een nieuw document is een leeg wit vel waarop u een 
tekst kunt typen en opmaken. Er zijn meerdere manieren 
om een nieuw document te maken:
1. Klik in het Lint op Bestand  >  Nieuw  >  Leeg  
    document. Klik eventueel op Maken.
2. Gebruik de sneltoets Ctrl+N (druk de Ctrl-toets en  
     tegelijkertijd de letter N in).

3. Klik op het pictogram Nieuw uit de werkbalk  
    'Snelle toegang' (links, boven het Lint).

Opmerking: Standaard staat dit pictogram niet in de 
werkbalk 'Snelle toegang'. U voegt dit pictogram toe aan 
de werkbalk 'Snelle toegang' door te klikken op het pijltje 
rechts naast de werkbalk 'Snelle toegang' en Nieuw aan 
te klikken.

Het resultaat is steeds hetzelfde: Word opent een blanco 
pagina.

Tekst typen en invoegen
• Zodra u een leeg document voor u hebt, kunt u 

beginnen met typen. De door u ingevoerde tekst 
verschijnt op het beeldscherm. In tegenstelling tot 
bij een typemachine hoeft u op de computer aan het 
einde van een regel niet op de Enter-toets te drukken. 
Word gaat aan het einde van de regel namelijk 
automatisch verder op een nieuwe regel.

• Een spatie tussen woorden maakt u door op de brede 
spatiebalk te drukken, onder aan uw toetsenbord. 
Als u alinea's maakt en op een nieuwe regel wilt 
beginnen, drukt u wel op de Enter-toets. De cursor 
(het dikke verticale lijntje in de tekst dat aangeeft 
waar u bent) springt dan naar de volgende regel.

• Een hoofdletter maakt u door de Shift-toets ingedrukt 
te houden en dan een letter te typen. Hoofdletters 
aan het begin van een zin maakt Word automatisch 
aan.

Tekst selecteren en verwijderen
Om grote stukken tekst in één keer te bewerken of 
verwijderen, kunt u het woord of de zinnen selecteren. 
Dat kan op meerdere manieren. 
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De geselecteerde tekst krijgt dan een grijze achtergrond:
• Eén woord selecteren: dubbelklik op het woord.
• Eén alinea selecteren: klik drie keer binnen de alinea.
• Meer woorden of regels: sleep met de muis over het 

deel dat u wilt selecteren terwijl u de linkermuisknop 
ingedrukt houdt.

• In plaats van bovenstaande drie opties kunt u ook de 
Shift-toets ingedrukt houden en de pijltjestoetsen 
gebruiken.

• Het hele document selecteren: klik op het tabblad 
Start. Klik in de groep 'Bewerken' op Selecteren > 
Alles selecteren. U kunt ook de sneltoets Ctrl+A 
gebruiken.

Grote delen tekst verwijdert u in één keer door de tekst 
eerst te selecteren en vervolgens op de Delete-toets te 
drukken. Deselecteren (de selectie opheffen) doet u door 
op een willekeurige plek in de tekst te klikken.

Tekst opmaken
U kunt tekst op allerlei manieren opmaken. Geef letters 
een kleur, markeer ze, vul de tekst uit (verspreiden over 
de hele regel) of wijzig het lettertype of de lettergrootte. 
De meest gebruikte methoden om tekst op te maken 
vindt u bij elkaar op het tabblad 'Start', dat bij het openen 
van een document standaard zichtbaar is.
• Selecteer de tekst die u wilt opmaken.
• Kies de opmaakfunctie die u wilt toepassen.

U ziet direct het resultaat. Hieronder leest u over enkele 
veelgebruikte opmaakfuncties.

Letteropmaak
De tweede groep op het tabblad 'Start' heet 'Lettertype'. 
Hier vindt u de opties 'Lettertype' en 'Lettergrootte'.
• Lettertype: Klik op het pijltje en selecteer het 

lettertype van uw smaak. U ziet voorbeelden van de 
beschikbare lettertypes.

• Lettergrootte: Klik op het pijltje en selecteer de 
lettergrootte.

In dezelfde groep 'Lettertype' vindt u knoppen voor vet, 
cursief en onderstreept.

Vet maken
Klik op de knop met het pictogram B om de tekst vet 
(dikgedrukt) te maken. Als u tekst geselecteerd had wordt 

deze nu vetgedrukt. Wanneer u geen tekst geselecteerd 
had, maar na een klik op de knop begint te typen, dan 
wordt de tekst die u intypt automatisch vetgedrukt. Door 
nog een keer op de knop B te klikken zet u de functie uit 
en typt u weer normale tekst.

U kunt ook een sneltoets gebruiken om tekst vet te 
maken: Ctrl+B. Voor de sneltoets geldt ook: eerst de 
tekst selecteren en dan vet maken, óf eerst de sneltoets 
indrukken, dan de vetgedrukte tekst typen. Drukt u 
daarna weer de sneltoets in, dan typt u verder in normale 
tekst.

Cursief maken
Klik op de knop met het pictogram I om de tekst cursief 
(schuin gedrukt) te maken. Voor cursief geldt verder 
hetzelfde als voor vetgedrukt. De combinatie voor de 
sneltoets is dan Ctrl+I. U kunt ook functies combineren 
door bijvoorbeeld zowel op de knoppen voor Vet als 
Cursief te klikken. De tekst wordt dan vet én schuin 
gedrukt.

Onderstrepen
Klik op de knop met het pictogram U in de werkbalk 
om de tekst te onderstrepen. De werking is verder 
hetzelfde als bij vet en bij cursief. Ook deze functie kunt u 
combineren met de eerdere twee.

Tekst markeren
Om tekst echt in het oog te laten springen, kunt u het 
markeren. Dat kunt u vergelijken met het aanstrepen 
van tekst met een felgekleurde stift. Klik in de groep 
'Lettertype' op het pijltje naast de knop met de 
markeerstift ('Tekstmarkeringskleur') om een kleur te 
kiezen. Vervolgens selecteert u met de muis de tekst die u 
wilt markeren in de gekozen kleur. Om de markering op te 
heffen, selecteert u het gemarkeerde stuk tekst en klikt u 
bij 'Tekstmarkeringskleur' op Geen kleur.

Letters een kleur geven
Ook de letters zelf kunt u een kleur geven. Daarvoor 
klikt u op het pijltje naast de knop met het pictogram 
'Tekstkleur', ook te vinden in de groep 'Lettertype'. U 
ziet een venster waarin u kunt kiezen uit één van de 
standaardkleuren. Met 'Meer kleuren' kunt u zelf een 
kleur kiezen uit een kleurencirkel.

Van Digibeet naar Digibeter (2) 
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Van Digibeet naar Digibeter, 
bewaarexemplaar (3)

Tekst uitlijnen

Uitlijnen betekent dat de tekst naar een bepaalde kantlijn 
wordt 'gedrukt', of juist precies in het midden van een 
pagina wordt weergegeven. De knoppen voor uitlijnen 
vindt u op het tabblad 'Start' bij de groep 'Alinea'.

Eerste knop: de tekst wordt aan de linkerkant van de 
pagina uitgelijnd. Dit staat standaard aan in een nieuw 
document.
• Tweede knop: de tekst staat in het midden van de 

pagina.
• Derde knop: de tekst wordt aan de rechterkant van de 

pagina uitgelijnd.
• Laatste knop: de tekst wordt over de gehele breedte 

van de pagina verspreid. Sommige mensen vinden dat 
er mooi uitzien. Uitgevulde tekst kan lastig leesbaar 
zijn omdat de ruimte tussen de woorden verschilt.

Overige opties voor tekstopmaak
De overige knoppen in de groep 'Alinea' kunt u gebruiken 
als u bijvoorbeeld tekst wilt nummeren of een andere 
regelafstand wilt geven:

• Knop met pictogram voor Opsommingstekens  
maakt ongenummerde lijsten van geselecteerd 
tekstgedeelte. Elke nieuwe alinea krijgt een bolletje of 
ander opsommingsteken.

• Knop met pictogram voor Nummering   maakt 
genummerde lijsten van geselecteerd tekstgedeelte. 
Elke nieuwe alinea krijgt een nummer.

• Knop met pictogram voor Inspringen vergroten  
vergroot de inspringing aan het begin van een 
geselecteerd tekstgedeelte.

• Knop met pictogram voor Inspringing  
verkleinen  verkleint de inspringing aan het begin van 
een geselecteerd tekstgedeelte.

• Knop met pictogram voor Regelafstand  
wijzigen:  keuze hoeveel ruimte er moet zitten tussen 
de regels van het geselecteerde tekstgedeelte.

• Knop met pictogram voor Rand maken  
keuze aan welke kant(en) van een geselecteerd 
tekstgedeelte u randen wilt aanbrengen.

Bestand opslaan
Als u klaar bent met het werken aan een document, moet 
u het opslaan. U bewaart het dan op de computer of in 
de cloud van OneDrive. Dat is de online opslagservice 
van Microsoft. Later kunt u het opgeslagen document 
heropenen en er verder aan werken. Ook documenten die 
u van anderen krijgt, bijvoorbeeld via de e-mail, kunt u 
opslaan.

Belangrijk is dat verschillende documenten verschillende 
namen krijgen. Word overschrijft namelijk bestanden 
die dezelfde naam hebben, waardoor alleen de nieuwste 
versie bewaard blijft. Elk nieuw document waar u aan 
werkt, slaat u dus op onder een andere naam. Als 
bewaarplek kunt u bijvoorbeeld de map 'Documenten' op 
de computer gebruiken.
Een document opslaan doet u als volgt:
• Klik op het tabblad Bestand > Opslaan als. 

• Kies een locatie voor het document. In Office 365 
kunt u na aanmelden met uw Microsoft -account, 
kiezen of u het document op de computer of bij 
OneDrive wilt opslaan. Bent u aangemeld en wilt 
u ook vanaf andere computers bij het document 
kunnen? Kies dan voor OneDrive. Zonder aanmelden 
kan opslaan alleen op de computer zelf. U kunt dan 
niet vanaf andere computers bij uw document.

• Typ in het vak 'Bestandsnaam' een toepasselijke 
naam.

• Klik op Opslaan. Het document wordt bewaard op de 
door u uitgekozen locatie.

Hebt u al eerder in hetzelfde document gewerkt, maar 
wilt u de vorige versie van het document apart bewaren, 
sla de nieuwe versie dan op onder een nieuwe naam. Dat 
doet u als volgt:
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Van Digibeet naar Digibeter, 
bewaarexemplaar (4)

• Klik op het tabblad Bestand > Opslaan als.
• U  kunt dan een nieuwe naam voor het document 

opgeven, zodat uw eerdere versie niet overschreven 
wordt.

• Klik op Opslaan.

Een bestaand document openen
Documenten die u hebt opgeslagen, kunt u op een later 
tijdstip weer openen om ze te lezen, af te drukken of te 
bewerken. 

Dat is vast de gedachte geweest van veel KBO-dames 
die in de loop van het afgelopen seizoen prachtige 
bloemstukken gemaakt hebben onder leiding van docente 
Hettie Krajenbrink. 

Mensen die al langer 
lid zijn waren jarenlang 
gewend om de namen 
van Annie Wekking en 
Magda Bosman in de 
activiteitengids aan te 
treffen bij het onderdeel 
bloemschikken. 
Bijna 30 jaar hebben die 
dames door hun inzet de huiskamers van tientallen, 
misschien wel een paar honderd leden opgefleurd met 

de werkstukken die de 
cursisten onder hun leiding 
maakten. 
nmiddels zijn we een paar 
(corona)jaartjes verder en 
prijst de vereniging zich 
gelukkig met de komst van 

bloemkunstenares Hettie. 

Wie een beetje op de hoogte is met alles wat Groeit 
en Bloeit binnen Oost Gelre kent Hettie en haar 
vaardigheden.

Open zo een document:
• Klik op het tabblad Bestand > Openen.
• Zoek de locatie waar het bestand staat opgeslagen 

(bijvoorbeeld in de map 'Mijn Documenten' of in uw 
map op OneDrive).

• Klik op het bestand dat u wilt openen.
• Klik op Openen.

Met deze tips en kennis is verder verdiepen in het 
tekstverwerken een goede start. Kunst is “Hoe onthoud 
ik dit??”. Tip: Bewaar dit exemplaar… !!

 
Haar eerste jaar als docente bij onze KBO is inmiddels 
afgesloten. De dames cursisten, zowel gevorderden als 
beginners,  gingen telkens weer met pronkstukjes naar 
huis. Reden om ook in het komende seizoen gewoon door 

te gaan met Hettie op de manier zoals we nu 
gewend zijn. 

Er worden 6 lessen per seizoen gegeven; 3x 
voor de kerstperiode en 3x in de winter-/
voorjaarstijd. En steeds is het thema voor 
een les passend bij het seizoen. Per mail 
geeft Hettie aan welk onderwerp centraal 
staat en welke materialen daar mogelijk bij 
gebruikt kunnen worden. 

Het fijne is dat cursisten, naast de basiskosten voor 
deelname, hun bloemstuk zo duur en zo mooi/kleurrijk 
kunnen maken als zij zelf willen. Iedereen brengt zelf  
steeds een eigen schaal/bak/plateau om op te werken en 
het groen/bloemen 
mee. 

Wie nieuwsgierig 
geworden is en eens 
een kijkje wil komen 
nemen als er geschikt 
wordt? 
Neem contact op met 
de contactpersoon voor bloemschikken. U vindt alle 
informatie in de activiteitengids.                                        

Zet de bloemetjes buiten
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De Gemeente informeert (1) 

(Wat we lang niet altijd weten…. )
Geheimhouding persoonsgegevens
In de Basisadministratie Personen (BRP) staan de 
belangrijkste algemene persoonsgegevens (naam, 
geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). U kunt 
de gemeente vragen uw gegevens uit de BRP niet aan 
bepaalde organisaties door te geven. Uw gegevens blijven 
dan geheim voor die organisaties. Geheimhouding is een 
recht van de inwoner. Wij voldoen daarom altijd aan uw 
verzoek.

U kunt zelf een geheimhouding persoonsgegevens aan of 
uitzetten.

Inloggen met DigiD 
Wat u moet weten…

Uw persoonsgegevens geven wij dan niet door aan:
• Stichtingen met een maatschappelijke functie
• Niet-commerciële instellingen
• De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie 

(SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor 
kerkgenootschappen.

• Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de 
administratie van de SILA. U kunt contact opnemen 
met SILA als u wilt dat zij deze gegevens verwijderen. 
Dit kan via www.sila.nl of het kerkgenootschap 
waartoe u behoort of heeft behoord.

De gemeente mag (moet) uw gegevens delen met:
• Politie, justitie en de Belastingdienst. Ook andere 

overheidsinstellingen kunnen hierom vragen. 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie wordt 
gegeven.

• Overheidsinstellingen en maatschappelijke 
instellingen, zoals pensioenfondsen. Zij maken hiervan 
gebruik bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. 
Alleen als dat het geval is geven wij uw gegevens.

• Verplichte derden. Dit zijn instanties of personen 
die voor de uitvoering van wettelijke taken gebruik 
moeten maken van persoonsgegevens. Denk hierbij 
aan een faillissementscurator of advocaat.

Wij geven aan zogenaamde derden (familie, kennissen, 
e.d.) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u 
nooit informatie.

Hebt u geen DigiD?
• Dan kunt de aanvraag ook persoonlijk doen bij de 

balie Burgerzaken. U moet hiervoor een afspraak 
maken. U moet dan een geldig legitimatiebewijs 
meenemen.

• U kunt ook de aanvraag schriftelijk doen via het 
aanvraagformulier, dat u kunt downloaden en 
printen:

• Formulier verklaring geheimhouding  
(www.oostgelre.nl).

Vragen?
Neem dan contact op via (0544) 39 35 35 of 
burgerzaken@oostgelre.nl

Verhuizing doorgeven (DigiD)
Wat u moet weten..

Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de hoofdbewoner 
toestemming geven.
Dit kan digitaal of door een ondertekende verklaring 
van inwoning en een kopie van een legitimatiebewijs te 
uploaden.
Formulier verklaring van inwoning (via de site van 
Gemeente Oost Gelre  > verhuizing doorgeven. 
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De Gemeente informeert (2)

U kunt ook een verhuizing doorgeven met het 
aangifteformulier 

Het formulier aangifte verhuizing moet u downloaden, 
printen, invullen en ondertekenen en opsturen (met 
bijlagen) naar:

 Gemeente Oost Gelre
 t.a.v. afdeling Burgerzaken
 Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

• U dient kopieën mee te sturen van de documenten 
die in de toelichting van het aangifteformulier worden 
genoemd. 

• Gaat u bij iemand inwonen? Dan moet de 
hoofdbewoner toestemming geven. Toestemming kan 
gegeven worden op het aangifteformulier verhuizing.

• Formulier verhuisaangifte (www.oostgelre.nl)

Toch liever een verhuizing persoonlijk doorgeven?

Maak een afspraak en geef persoonlijk uw verhuizing 
door aan de balie van het gemeentehuis. Neem uw 
legitimatiebewijs mee (paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs) en eventueel een schriftelijke toestemming 
van inwoning. Als blijkt dat er nog iemand op het nieuwe 
adres woont of als het gaat om kamerbewoning, dan 
kunnen wij u vragen naar een koop- of huurcontract.

Wat u verder nog moet weten

• De gemeente geeft uw nieuwe adres door 
aan overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de 
Belastingdienst en pensioenfondsen.

• Verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u 
de verhuizing niet bij gemeente Oost Gelre door te 
geven. Alleen bij de gemeente waar u gaat wonen.

• U kunt geen verhuizing doorgeven van bijvoorbeeld 
een vriend of vriendin met wie u samenwoont zonder 
huwelijk of geregistreerd partnerschap. Alleen deze 
persoon zelf kan die verhuizing doorgeven.

• Het kan zijn dat u geen post kunt ontvangen omdat 
u tijdelijk geen vast woonadres hebt. U kunt dan een 
briefadres aanvragen bij de gemeente.

• U kunt een bewijs van uitschrijving naar het 
buitenland aanvragen bij het RNI-loket in 
Doetinchem.

• Voor het niet doen van aangifte van verhuizing kan 
een bestuurlijke boete worden opgelegd wanneer u 
bewust in overtreding bent. Meer informatie leest u 
op onze pagina Bestuurlijke boete BRP.

Vragen?

Neem dan contact op via (0544) 39 35 35 of 
burgerzaken@oostgelre.nl.

Bestuurlijke boete BRP.
Wat u moet weten….

De Basisregistratie Personen (BRP) dient juist en actueel 
te zijn. Daarvoor heeft de gemeente de juiste gegevens 
van u nodig. Wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals 
uw woonsituatie, nationaliteit of burgerlijke staat, geeft 
u door aan de gemeente. Doet u dit niet, dan begaat u 
een overtreding. Als u bewust in overtreding bent, kan de 
gemeente u een bestuurlijke boete opleggen. De hoogte 
van de boete kan variëren.

Een juiste en actuele bevolkingsadministratie is 
belangrijk

• Gemeenten houden persoonsgegevens van 
burgers bij in de BRP. Verschillende organisaties 
zijn verplicht om voor hun taakuitvoering gebruik 
te maken van persoonsgegevens in de BRP. 
Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, de Sociale 
Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs 
(DUO). 

• Ook binnen de gemeentelijke organisatie worden 
persoonsgegevens gebruikt. Bijvoorbeeld om een 
paspoort of een rijbewijs te kunnen maken, om 
te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om 
uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke 
belastingen te heffen. Het is daarom belangrijk dat de 
gegevens in de BRP van hoge kwaliteit zijn.
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De gemeente informeert (3)

Wat kost het?  Tarieven 2022

Overtreding             Boete

Het niet doen van aangifte van inschrijving uit het buitenland       € 325
Het niet doen van aangifte van een nieuwe verblijfplaats binnen Nederland     € 325
Het niet verstrekken van inlichtingen over een mogelijke adreswijziging      € 200
Het ten onrechte opgeven van adreswijziging naar briefadres terwijl er sprake is van een woonadres  € 325
Het niet geven van inlichtingen door briefadresgever over briefadresnemer op verzoek v/h gemeentebestuur € 200
Het geven van gelegenheid tot de overtreding         € 325
Het niet overleggen van brondocumenten betr. burgerlijke staat of nationaliteit i.v.m. vestiging uit het buitenland € 200
Het niet overleggen van brondocumenten van feiten die zich buiten Nederland hebben voorgedaan en in de BRP 
opgenomen moeten worden           € 200
Het niet overleggen van brondocumenten betreffende burgerlijke stand of nationaliteit op verzoek van het 
gemeentebestuur            € 200
Het niet overleggen van een buitenlandse overlijdensakte       € 200
Onjuiste aangifte met overlegging van valse documenten       € 325

Vragen?

Neem dan contact op via (0544) 39 35 35 of burgerzaken@oostgelre.nl.

We leggen niet zomaar een boete op

De gemeente mag niet zomaar een boete opleggen. 
Voordat we daadwerkelijk een bestuurlijke boete 
opleggen, wijzen we u eerst meermalen op uw 
verplichtingen. Als we van mening zijn dat u een 
verplichting niet bent nagekomen, dan moet dat blijken 
uit de informatie die bij ons beschikbaar is. Die informatie 
moet niet alleen aantonen dat u de verplichting niet bent 
nagekomen, maar ook dat dit aan u verwijtbaar is.

Oplossing raadsel van Einstein:
De duitser heeft een vis als huisdier.
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Aanmeldformulier dagreis Rijksmuseum

Naam ……………………………………………............................................................................................…………………..………………….

Adres ……………………………………………………………............................................................................................……..……………….

Aantal personen……………………….............................................................................................…………………...……………………..

Telefoonnummer…………………………………….…….............................................................................................………………………

Heeft u een museumjaarkaart?                 ja/nee

Wilt u deelnemen aan de maaltijd bij De Koppelpaarden ?      ja/nee

Heeft u een dieet?      Zo ja, welk ………………………………...............................………………

Neemt u een rollator mee?          Ja/nee

Het aanmeldformulier kunt u uiterlijk op 19 september  ingevuld deponeren in onze brievenbus: 
Raadhuisstraat 18a,  voorzijde gebouw De Treffer. 

Kortingen Speciaal voor leden van KBO Lichtenvoorde

In verband met het grote aantal artikelen voor deze editie hebben we besloten om de kortingen deze maand weg te 
laten. We adviseren u om hiervoor de editie van juni te pakken. Verder kunt u ook onze website raadplegen. 

Verspreiding van ons blad 'De Treffer’ 
en magazine 'Vijftig+'

Schema van voorbereiding voor 2022 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie
nr 10, oktober 08 september 29 september
nr 11, november 06 oktober 27 oktober

Kortingen
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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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