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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 5 januari 2023 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer februari 2023
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Van de voorzitter
Beste leden,

Als de bomen kaler en kaler worden, is dat 
voor mij het een teken dat de wintertijd 
is ingegaan. Thuis sluiten we de gordijnen 
bij het invallen van de schemer en dat 
voelt aan als een groot verschil met het seizoen dat 
achter ons ligt. De buitenwereld wordt daardoor kleiner. 
Maar wordt niet buitengesloten; energie, energie, 
energie, je hoort het alom. Allen willen wij ons steentje 
bijdragen. Zorgvuldig/zuinig zijn met elektra en gas. 
Om mij heen hoor ik dat het vaak een onderwerp van 
gesprek is. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Dat 
is zeker de moeite waard. Wanneer we hiervoor onze 
verantwoordelijkheid nemen, zorgen we er met zijn allen 
voor dat we samen de wintertijd goed door komen.
In de winkelstraten zie je dat de etalages langzamerhand 
opgesierd worden met feestartikelen. De feestmaand 
december is in aantocht. Door de media worden we 
lekker gemaakt met tips en ideeën om aandacht te 
besteden aan die laatste 31 dagen van het jaar. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. En ook hierin laat 
iedereen zijn hart op eigen wijze spreken.  
Op 21 december is er weer onze KBO Kerstviering bij 
't Zwaantje. De voorbereidingen zijn bijna afgerond. 
Alleen wachten wij op uw opgavestrookje in onze 
brievenbus. 
De Kerstviering is ook dit jaar wederom mede tot stand 
gekomen in samenwerking met ds. Hans Hinkamp. 
Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Tijdens een prachtig 
interview vertelt Hans over zichzelf. Een verslag van dit 
gesprek kunt u lezen in deze uitgave.

Over een paar weken is het zover: “Kerst 2022”
Als er ergens geluk voor het oprapen lag, zou ik daarheen 
gaan op 1e Kerstdag. 
Handen vol opgooien, hoog in de lucht,
dwarrelend met de wind in vogelvlucht zou het uw kant 
op gaan. 
Al was het een klein beetje maar, dan wordt het voor u 
een warme Kerst dit jaar.

Mede namens het bestuur KBO Lichtenvoorde, 
wens ik u een goede voorbereidingstijd toe,
een Kerst vervuld met licht en verlangen.

Warme groet, Lidwien Reukers, voorzitter 
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl
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Filmseizoen 2023 28
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Volg ons ook op www.kbolichtenvoorde.nl

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van blad  'De Treffer' ontvangen, neem dan contact op met 
de heer Antoon Rooks, tel. 373768, Mob. 06 4044 3802 

of neem een exemplaar mee uit de lektuurbak in de gang.

Agenda

CORONA-basismaatregelen:

Het bestuur conformeert zich aan de landelijke maatregelen die gelden 
op het moment.  Om onnodige besmettingen te voorkomen en elkaar 
te beschermen:

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst; 
• Houd afstand;
• Nies en hoest in je elleboog; 
• Was zo vaak mogelijk je handen;
• Raak elkaar zo min mogelijk aan;
• Geef elkaar niet de hand;
• Geef elkaar de ruimte.

• Kruisjassen 14 december 2022
• Zingeving en Levensvragen: Themamiddagen: 02 december 2022
• Data kennismaken met de voorzitter en rondleiding door de 

Treffer: 22 maart 2023
• Vrijwilligersmiddag: 7 december 2022!!!
• Kerstviering bij 't Zwaantje: woensdag 21 december,  

aanvang 16.30 uur
• Winterstop: week 52, vanaf zaterdag 24 december t/m zondag  

1 januari 
• Nieuwjaarsreceptie: woensdag 4 januari, 09.30-11.30 uur
• Kruisjassen in 2023 (let op 4 middagen), inloop 13.30 uur. 

Aanvang kaarten: 14.00 uur.  
Data: 15 maart, 24 mei, 6 september en 13 december. 
Noteren s.v.p.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 5

Van de bestuurstafel

Beste leden,

Uit de vergadering van  05 november 2022:

Secretariaat: 
• Ledental loopt, mede door ledenwerfactie, in de pas. 

We blijven netjes boven 1500 leden.
• Post veelal doorgestuurd/gebracht naar alle 

bestaande leden. Uitnodiging KBO Vragender: 
receptie t.g.v. 70-jarig bestaan.

Financiën: 
• Lopen netjes in de pas. Er zijn eind oktober 562 

incasso's gedaan m.b.t. deelname aan activiteiten. 

Cultureel:
• Klaverjassen: Op dinsdag is eveneens een groep 

gestart.
• 1e workshop Paul Wieggers goed afgesloten. 

2e groep start op 8 november.
•  In januari 2023 volgt een workshop Handletteren  

o.l.v. Tanya Kraan.
•  In februari start de cursus schilderen o.l.v.  

Alied Vos-Mulder.
• Dagtrip naar Rijksmuseum was geslaagd.
• Aanmeldingen stamppottocht lopen goed.
• Biljarttoernooi vindt toch doorgang.
•  Harrie Spijkers neemt tijdelijk directiestokje van 

dirigent Jan Hahne over.
• Koersbal: overleg over dagprijsjes. 

Educatie: 
Cursus voor IPhone en Android toestellen staat op stapel. 
Verder loopt e.e.a. prima.

Welzijn: 
• AED-bijeenkomst voor Treffer Team (TT) was 

nuttig en werd goed bezocht. Op 2 november 
evaluatiebijeenkomst met leden van TT. TT tijdig 
informeren over de diverse op stapelstaande 
activiteiten en horecaconsequentie daarmee gepaard 
gaande. 

• Naar aanleiding van uitgaande mail van de gemeente 
zijn de VOA's bezig mensen te bezoeken.

Redactie/PR: 
• Maandmagazine De Treffer en Activiteitengids zagen  

er fraai uit. 
• Redactioneel team is een club die goed en accuraat 

werkt. Gemeentelijke info bevalt goed.

Diversen:
• De nieuwe deur gaat open per maandag 7 november.

- Alle portiers op de hoogte brengen. 
- E-Car chauffeurs op de hoogte brengen. 
-  De bordjes met routeaanduiding en het logo 

boven de nieuwe deur zijn nog niet binnen.
• De organisatie van de Kerstviering, de vrijwilligersdag, 

de Nieuwjaarsreceptie en het 70-jarig jubileum loopt.
• KBO-PCOB: Onrust in de landelijke bond. Wij (als 

ongebonden, zelfstandige vereniging) houden 
vinger aan de pols, volgen de ontwikkelingen met 
belangstelling en blijven in overleg met onze collega 
verenigingen, de zgn. G13.

•  SJOL:
- Belang van AED-apparatuur aangeven. 
- Zomerstop en de consequenties bespreken.

N.B.  Gevonden voorwerpen kunt u bij ons afgeven. De 
spullen worden op het kantoor bewaard. Daar kunt u op 
woensdagochtend eventueel even komen kijken als u iets 
kwijt bent. 

Met groet, 
Het bestuur 
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DigiSterker cursus (omgaan met je DigiD)

WEER NIEUWE CURSUS IN HET 
VOORJAAR!!

Omdat de cursussen van oktober en november snel vol 
zaten, willen we deze cursus in het voorjaar wederom 
aanbieden. 
Geef je alvast op voor de voorjaarscursus Digisterker!!

• Woensdag 8 en 15 februari 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 ervanuit 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://oostachterhoek.op-shop.nl/28/digisterker/
vanaf/19-02-2020
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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 10 december, 14 januari,  
18 februari, 18 maart, 15 april, 6 mei, 17 juni en 15 juli. 
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 393 616.
E-mail: sociaalteam@oostgelre.nl

Oproepen
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 we 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 linedancen 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 5334 6876 of Betty Hogenelst: 06 4657 7978.
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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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LEDENWERFACTIE 2022

PAK UW CONTRIBUTIE-VOORDEEL voor 2023                                                                                                                
Werf een 50-plusser en pak uw eigen contributievoordeel.

Hoe werkt het?  
Eén 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!

Twee 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.
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Kerstmis vieren bij de KBO

We schrijven december 2019 als we met ruim 
100 mensen in een sfeervol aangeklede zaal bij 
’t Zwaantje samen mogen genieten van een heerlijke 
maaltijd, gezellige ontmoetingen, mooie muziek maar 
vooral ook van een fijne viering met de voorgangers 
Elly van den Bos, ds. Hans Hinkamp en leden van de 
werkgroep KBO Kerstviering. Bijna 3 jaar geleden! Je kunt 
het je haast niet voorstellen. Maar inmiddels blijken er 
2 nagenoeg uitgewerkte vieringen op de plank te liggen 
die in 2020 en 2021 geen doorgang mochten vinden.

En nu, anno 2022, heeft de werkgroep in oktober toch 
maar weer de koppen bij elkaar gestoken om opnieuw 
een mooie middag/avond te gaan verzorgen.

En dat is gelukt. Dat wil zeggen: De zaal is besproken, 
het seniorenkoor oefent inmiddels al een paar weken, 
de lezingen, gedichten etc. zijn uitgezocht, de datum 
om het boekje uit te printen is vastgelegd en niet te 
vergeten…. het damesensemble uit Groenlo Colorful is 
gecontracteerd. Daarbij komt ook dat het bestuur van 
mening is dat, ondanks alle prijsstijgingen, deze middag 
aangeboden moet worden tegen een deelnameprijs zoals 
die ook in 2019 van toepassing was. Nu maar hopen dat 
CORONA ook deze keer geen roet in het eten gooit. 

De kerstmiddag wordt ook dit jaar, traditiegetrouw 
in de zaal bij ’t Zwaantje gehouden. Dat zal naar 
alle waarschijnlijkheid de laatste keer zijn dat we op 
dit vertrouwde adres terecht kunnen. Hoe de KBO 
Kerstviering in 2023 uit zal gaan zien, is koffiedik kijken. 
Maar zeker is wel dat we er als vereniging alles aan zullen 
doen om deze mooie traditie,  die al bijna zo oud is als de 
vereniging zelf, in stand te houden. Of dit altijd in dezelfde 
vorm zal blijven is ook een vraagteken. De tijd zal het 
leren. 

Maar eerst nu maar eens genieten van wat de viering 
op 21 december gaat brengen. Let op…. De laatste jaren 
werd altijd op maandag gevierd. 
 
Deze keer is het op een WOENSDAG 21 
december. 
U komt toch ook! 

Wilt u graag komen met iemand die geen KBO lid is, ….. 
breng die persoon gerust mee. Maar geef op het strookje 
wel aan of u alleen of met meerdere mensen komt. 

Wie, wat is COLORFUL? 
Colorful is een zanggroep uit Groenlo. Zij zingen een 
kleurrijk, aantrekkelijk en gemakkelijk in het gehoor 
liggend repertoire in het Engels, Duits en uiteraard 
Nederlands. In de Kersttijd zingen zij liederen passend in 
de tijd. Colorful is inmiddels behoorlijk bekend en geliefd 
in de omgeving. Dit mede vanwege hun optredens in de 
Mattelier in Groenlo, optredens met Inter Nos en DITO en 
optredens voor diverse verenigingen en organisaties. Op 
21 december zijn zij dus te gast in Lichtenvoorde om voor 
de leden van KBO Lichtenvoorde te zingen.  

Wij hopen u te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Bestuur KBO Lichtenvoorde

Woensdag 21 december vanaf 16.30 uur met medewerking van Colorful uit Groenlo
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Aanvang: 16.30 uur bij HCR 't Zwaantje
Zaal open: 16.00 uur

Programma:
• Ontvangst waarbij koffie/thee wordt geschonken.
• • Oecumenische Kerstviering met medewerking van ds. H. Hinkamp,  pastoraal medewerkster E. van den Bos en het Oecumenische Kerstviering met medewerking van ds. H. Hinkamp,  pastoraal medewerkster E. van den Bos en het 

KBO Seniorenkoor, onder leiding van de heer H. Spijkers. KBO Seniorenkoor, onder leiding van de heer H. Spijkers. 
• Koffietafel.
• Kerstoptreden van dameszanggroep COLORFUL uit Groenlo.
• Sluiting rond 20.00 uur.
• Er  wordt een collecte gehouden ten behoeve van de Voedselbank.
• Uw bijdrage als lid van de KBO is € 25,00. U hoeft u niet contant te betalen. Het bedrag wordt automatisch 

afgeschreven van uw bank- of girorekening.
• U kunt u opgeven via de invulstrook, die op de volgende pagina staat weergegeven. 

Aanmeldstrook Kerstviering 

Ondergetekende geeft ___  persoon/personen 
op voor de Kerstviering op woensdag 21 december. 

Hij/zij geeft daarbij KBO Lichtenvoorde toestemming eenmalig € 25,00 per 
persoon af te schrijven van zijn/haar rekening.

Naam:  ___________________________________________________________________________________________  

Adres:  ___________________________________________________________________________________________

Naam:  ___________________________________________________________________________________________  

Adres:  ___________________________________________________________________________________________

Naam:  ___________________________________________________________________________________________

Adres:  ___________________________________________________________________________________________

Uitnodiging Kerstviering 21 december



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.
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Interview met ds. Hans Hinkamp (1)
Door: Ans Frenken

Op een mooie woensdagmorgen, terwijl het herfst-
zonnetje zijn best doet de bomen rood en geel te kleuren, 
tref ik ds. Hans Hinkamp in de gezellige inloopruimte 
van de Johanneshof aan de Renteniersstraat 9. Eind 
oktober en ondanks dat de thermometer buiten de 
22 graden aantikt, gaan we richting winter en zijn de 
voorbereidingen voor kerst en de komende winterperiode 
in volle gang.

Hans Hinkamp, geboren en getogen Achterhoeker, vertelt 
enthousiast over wat hem drijft als predikant van de 
PKN gemeente Lichtenvoorde. Na zijn studie theologie 
heeft de geboren Bredevoortenaar 28 jaar geleden 
Lichtenvoorde tot zijn standplaats gemaakt. Door zijn 
manier van aanpak en het open kerkbeleid heeft hij veel 
goodwill gekweekt bij zowel de protestante gemeente als 
ook in Oost Gelre en de hele Achterhoek. 

Een kleine greep uit de activiteiten die georganiseerd 
worden: een dienst op basis van liedjes uit de top 2000 
in samenwerking met gelegenheidskoren samen met 
andere gemeenten, de openluchtdiensten, de dialect- en 
kinderdiensten, de kerkproeverij, kliederkerk, lezingen, 
presentaties en andere activiteiten waar beweging in zit…
teveel om op te noemen. 

De ruimte, de interesse en natuurlijk de mensen die dit 
leuk vinden, is er in Lichtenvoorde. In de woorden van 
Hans: ”Het is belangrijk de dienst eigentijds te maken, 
zodat het begrijpelijk en laagdrempelig is. Als kerk wil je 
dicht bij de mensen staan. Het werk van een predikant is 
enorm veelzijdig: van vieringen, huisbezoeken, uitvaarten 
en betrokken blijven bij de gemeente. Samen doen met 
anderen en niet op een eilandje gaan zitten. Je bent 
voorganger, maar ook manager, organisator en hebt 
met heel veel mensen te maken. Soms nieuwe wegen 

bewandelen, creatief zijn en kleur geven aan alles wat je 
doet. Dat kan alleen als je veel passie en compassie hebt 
en er plezier aan hebt van betekenis te kunnen zijn voor 
mensen. Dat ze hun leven zinvol kunnen indelen en een 
goed leven hebben. Daar kan de Bijbelse boodschap, 
vertaald in eigentijdse woorden en actualiteit bij helpen”. 

Dat Hans een echte woordkunstenaar is, weten we van 
The Passion Lichtenvoorde, waar Hans als initiator en 
tekstschrijver al jaren de vertaalslag van Bijbelse teksten 
naar eigentijdse verhalen op een fantastische manier 
vorm geeft. Hans noemt het zelf de uitdaging om zware 
thema’s op een bemoedigende manier aan te reiken. 

Om de andere week kun je in de ELNA een inspirerend 
woord of overdenking lezen vanuit een actualiteit 
beschreven door Hans. Daar verwijst hij naar de 
website: pkn-lichtenvoorde.nl of de facebookpagina. 
Iedereen is welkom…je zit nergens aan vast. Dat is wat 
Hans uitstraalt: dicht bij de mensen staan en iets willen 
betekenen voor mensen. 

Veel mensen zijn op dit moment angstig om wat er 
om hen heen gebeurd o.a. in de Oekraïne en door de 
energiecrisis. Vooral nu is het belangrijk lichtpuntjes 
en warmte te zoeken in eigen kring. Dat kan door 
inloopochtenden, kaarsjes aan te steken of een moment 
van stilte tijdens de viering. Op zoek gaan om in je 
persoonlijke leven iets aan te reiken van warmte. 

Wat Hans bijzonder maakt, is dat het niet bij woorden 
blijft, maar omgezet wordt in actie. Samen met de 
gemeente Oost Gelre elkaar letterlijk en figuurlijk niet 
in de kou laten zitten, maar gebruik maken van de 
inloopvoorzieningen die er al zijn, bijv.: Inloopochtend 
Johanneshof, Inloopcafé KBO, Careaz Kom d’r in, 
Dorpskamer, ’t Klinkerhofje.  
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Vervolg interview ds. Hans Hinkamp (2)
Het gezamenlijk vieren van het kerstfeest is ook zo’n lichtpuntje in donkere tijden. Woensdag 21 december staat de 
kerstviering gepland bij ’t Zwaantje met ds. Hans Hinkamp. Een kerstviering waarin eenzaamheid en gemis benoemd mag 
worden, maar mensen elkaar ook weer zien staan. Waarin de vraag centraal staat :”Wat kan ik doen voor een ander? 
Een kerstviering die verbindt, verbroedert en als een warme deken kan zijn, waarin God, die dichtbij en bemoedigend wil 
zijn, je er nooit alleen voor laat staan."   

 

A-j plat kont proaten mo-j het neet loaten.
Als liefhebber van de Achterhoekse taal is Hans betrokken bij de werkgroep ’dialect en 
religie’, verbonden aan het Erfgoed Centrum voor Achterhoek en Liemers (ECAL). Naast het 
voorgaan van vieringen in het dialect, heeft hij o.a. meegewerkt aan de totstandkoming 
van het ’leedbook in Áchterhooks en Liemers’ en kinderboekjes in het dialect over de drie 
kerkelijke feesten. 

Deze keer in De Treffer een kerstverhaal in het dialect geschreven door Else Klomps. Else is 
namens dialectkring Achterhook en Liemers lid van de redactie van Moespot, een uitgave 
van het ‘Verbond van Nedersaksische Dialectkringen”.

We wensen 
iedereen 
fijne Kerstdagen!
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Eén kaersken
Geschreven door Else Klomps

Oh, dee donkere decemberdage. Maja had der altied al 
een hekel an, en dit jaor mot ze der helemaol niks van 
hebben. 

‘t Geprakkezeerte krup eur steeds wieter onder de hoed 
en nump eur meer en meer in beslag. Ho langer de 
aovende, ho zwaorder de gedachten.

Ze höldt zich vast an de routine van alledag; dut of der 
niks an de hand is. Straks wil ze ok maor gewoon ‘t 
kasbeumken neerzetten. ’n Naomaakdinge, nep, zoas 
zovölle teggenswaordig.

‘Kom op, Maja’, heurt ze zichzelf zeggen. Ze nump ne 
stofdook, geet ovver de vensterbanke en de kaste in de 
kamer. Bie de trouwfoto blif ze staon. Zo jong wazzen ze 
daor nog; vol hoppe wat ’t laeven zol brengen. Samen 
wieter; rappe kinderveutjes deur ’t hoes.
 
Maor in eur schoot volgreuien gin kind; wat ze ok 
proberen. Ze slöppen mekare derdeur, elke kere weer. 
“Deurgaon! ’t Kump good!”

Dus gingen ze deur, deinen met op de golven van de 
seizoenen, ok in dee zogenaamd feestelijke leste maond 
van ’t jaor. Dit jaor dobbert ze allene rond, veur ’t eerst 
zonder Jos. 

Ze zet de foto terugge, kik op de klokke. Tied van kokken! 
’t Mot, al zit der gin lak of smak meer an de aerappele of 
an ’t laeven, zo in eur eentje. Met lange tande et ze eur 
bord löög. Zol ’t ooit nog weer smaken?

De belle geet. At ze de deure los dut, is der gin mense te 
zene. Der lig ’n kaersken op de stoepe, met ’n kaartjen 
deran: Deel ‘t lech, juust in donkere tieden, les ze. ’n 
Zunnesträölken deurbrek eur sombere geveul. 

Kasaovend zit de kamer vol onbekenden. Iederene hef 
wat aeten met ebrach; een bezunder feestmaol. Eén 
kaersken, zovölle lech, dech Maja. Ho is ’t möggelijk! 

Kerstverhaal

Nieuwjaarsbijeenkomst woensdag 4 januari

Het bestuur nodigt haar leden uit voor een 
nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 4 januari 2023. 

Datum: woensdag 4 januari 2023
Tijd:   09.30 – 11.30 uur
Waar:  ontmoetingsruimte ‘De Treffer’
Wie:  voor een ieder die zich verbonden voelt met 
 onze vereniging

We hopen die ochtend een groot aantal van onze leden 
een voorspoedig 2023 te kunnen wensen. 

Graag tot 4 januari!

Groet,
Het Bestuur



De Treffer  KBO Lichtenvoorde16

Workshop Handletteren 
Na 2 gezellige en sfeervolle workshops van Paul Wieggers is het nu de beurt aan Tanya Kraan om onze leden 
een nieuwe techniek op creatief vlak aan te bieden:  
 
Handletteren door Tanya Kraan!

In de "Prehistorie" toen handletteren nog typografie heette en de computer 
zijn intrede nog niet had gedaan, werkte ik bij een reclamebureau waar 
ALLES nog met de hand werd gedaan. Alle letters, alle tekeningen, alle 
ontwerpen, bijna niet voor te stellen. Dan leer je letters tekenen! De enige 
luxe die we hadden, was een lichtbak en een kopieerapparaat. 

Terug naar het nu. Op een speelse manier met typografie omgaan, heet 
handletteren. Letters worden niet geschreven maar getekend, ze hoeven 
niet gelijk te zijn, je speelt ermee. 

Om dit goed te kunnen is het handig om wat meer te weten over letters, wat is bijvoorbeeld een schreef, 
een onderkast, een cursief en wat voor een invloed hebben tussenruimtes? Naast de aandacht voor de 
letters is er ook aandacht voor de restvormen in je ontwerp waar we patronen en kleine tekeningetjes 
voor gaan ontwerpen met een knipoog naar Zentangle. Dat is allemaal niet onder de knie te krijgen in één 
avond. Vandaar een cursus van vier ochtenden. We duiken een beetje de geschiedenis in van de letters en 
gaan werken met fineliners en brushstiften in alle soorten en maten op papier en met krijt(stiften) op een 
schoolbord. Ik neem alle materialen mee zodat je heerlijk kan oefenen en daarna kan kijken wat je eventueel 
aanschaft voor thuis. Nul ervaring nodig om gezellig aan te schuiven.
 

We gaan creatief ontdekken

• Wat kun je met fineliners, brushpennen, krijtstiften en diverse andere materialen? 
• We schrijven en tekenen diverse letters en doodles, (kleine tekeningetjes) in alle soorten en maten. 
• Natuurlijk neem ik voorbeelden mee.
• We maken uitnodigingen, felicitatiekaartjes, etiketjes, raamdecoraties, krijtborden en nog veel meer.
• We gaan aan de slag met nieuwe technieken waaronder bijvoorbeeld het werken met een lichtbak 
• Misschien is het wel de start een nieuwe hobby die vooral thuis prima te doen is, je kan het even laten 

liggen en later weer oppakken.
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Vervolg workshop Handletteren
Wat houdt de workshop in/wat moet je weten?

Je gaat onder leiding van Tanya aan de slag in een groep van minimaal 10 en maximaal 15 personen.

Wanneer:  Woensdag 11, 18, 25 januari en 1 februari 2023
Waar:   Ruimte 1a in De Treffer.
Tijd:   09.30 – 11.30 uur. 
Kosten:   € 47,50  incl. materiaal.
 
De workshop vindt alleen doorgang bij minimaal 10 deelnemers!

Betaling gaat via automatische incasso zodra de workshop van start is gegaan. 

Aanmelden via onderstaande strook (voor/op 15 december 2022)                                                                                                                           

 

Aanmeldstrook workshop HANDLETTEREN met TANYA KRAAN.

Naam:   ____________________________________________________________________________

Adres:   ____________________________________________________________________________

Telefoonnummer:  ____________________________________________________________________

E-mailadres:   ________________________________________________________________________

Strookje inleveren op/voor 15 december in de brievenbus KBO, Raadhuisstraat 18a. 
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Voor onze zieken en jarigen
Wanneer je ouder wordt, word je toch wat vergeetachtiger. Dat heb ik gemerkt tijdens onze vakantie in Zeeland de 
afgelopen maand. 

We waren daar 4 weken en de laatste paar 
dagen was het hondenvoer op. Nu is dat op 
zich niet zo erg, ware het niet dat ons hondje 
speciaal voer heeft. Verschillende dierenartsen 
gebeld maar helaas. Eindelijk hadden we een 
dierenarts die het voor ons wilde bestellen. 
Dierenvoer en koekjes. Ik moest wel 6 pakjes 
koekjes nemen want die zaten er in een 
doos. Nou ja, dat moet dan maar. Ik moest 
donderdagmiddag maar bellen of het al 
aangekomen was. 

Zo gezegd, zo gedaan. Ik vond al wel dat de 
assistente een beetje vreemd reageerde. 
Maar goed. Ze heeft de bestelling opnieuw 
opgeschreven. Vrijdag zou het er dus zeker 
zijn. En ja hoor, vrijdagmorgen werd er gebeld. We konden het voer ophalen. Wij naar Middelburg. Ze hadden echter in 
plaats van twee kilo voer 7 kilo voer besteld. Geen probleem, komt wel op.                        

Wat schetst mijn verbazing: ’s Middags weer telefoon van een dierenarts in Goes. De bestelling was binnen. Ik begreep 
er niets van. 

Wat bleek, had ik donderdagmiddag een andere praktijk gebeld om te vragen of de bestelling er al was. Vandaar de 
reactie van de assistente. We hebben het maar opgehaald want ze hadden het extra voor ons besteld. Kreeg ik hier ook 
weer 7 kilo voer en 6 pakken koekjes. We kunnen voorlopig vooruit  We hebben er hartelijk om gelachen.

Met dit verhaal wil ik iedereen, die ziek is, een hart onder de riem steken.                 

En de jarigen wil ik weer van 
harte feliciteren.   

Ans Vonhof

5 december: We wensen iedereen 
een fijne Sinterklaasavond.
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RABO CLUBSUPPORT

Wat fijn.. ook dit jaar hebben heel wat RABO-leden aan 
onze vereniging gedacht toen zij hun stem uitbrachten op 
3 verenigingen in de naaste omgeving. Wij gaan er maar 
vanuit dat de mensen die op KBO Lichtenvoorde gestemd 
hebben toch grotendeels onder onze eigen leden gezocht 
moeten worden. 
Dus daarom als u dit leest: DANK U WEL!

Op woensdag 12 oktober kwam RABO-medewerker Albert 
Zondag in de ochtend met een prachtige cheque naar De 
Treffer. Daar zat een groot deel van het bestuur gereed 
om hem te ontvangen. 

Voorzitter Lidwien had beloofd aan Hans Winters 
(bestuurslid dat de aanmelding en contacten in deze 
onderhield met de RABO-bank) dat zij haar ‘zondagse  
kleedje’ aan zou doen voor de foto. Het werd uiteindelijk 
een keurig setje met broek en fleurige sjaal. 

Klaar voor het kiekje waarop te zien valt, dat onze 
vereniging maar liefst ruim € 600,00 op haar rekening 
gestort krijgt. 

Een mooi bedrag dat we ten goede laten komen aan de 
inmiddels gerealiseerde nieuwe entree en ‘de rode loper’, 
die nu permanent uitgerold ligt, voor een ieder die het 
gebouw binnen komt. 

Zo hebben we er allemaal dagelijks plezier van.  

Nogmaals dank aan allen die op KBO Lichtenvoorde 
hebben gestemd.  

Groet,
Het Bestuur
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Van Digibeet naar Digibeter (1)

Maak een Word-document aantrekkelijk met afbeeldingen. In dit artikel laten ik u zien hoe u met afbeeldingen in Word 
kunt werken. 

Invoegen en bewerken
Word maakt onderscheid tussen afbeeldingen en andere illustraties. In dit artikel behandelen we alleen het invoegen en 
bewerken van afbeeldingen en foto's die al op uw computer staan.

Een afbeelding invoegen
U kunt in Word allerlei afbeeldingen invoegen, zoals digitale foto's of plaatjes die u van internet hebt gehaald. Dit doet u 
als volgt:
• Klik in het Word-document op de plek waar u een afbeelding wilt invoegen.
• Klik in het Lint op het tabblad Invoegen.
• Klik op de knop Afbeeldingen.
• Klik op Dit apparaat.
• Blader naar de gewenste afbeelding en klik erop.
• Klik op Invoegen.

De door u gekozen afbeelding staat nu in het document. In het Lint is er een nieuw tabblad bijgekomen: 
'Afbeeldingsindeling'. Er staan functies in om de afbeelding te bewerken.

Plaats van de afbeelding in de tekst.
Klik nu eerst op het icoontje <tekstterugloop>. Kies uit het uitklapmenu de optie <vierkant> (probeer ook de andere 
opties maar een uit). De tekst zal nu steeds mooi om de afbeelding heen gaan staan als je grootte verandert of eventueel  
verplaatst. Verplaatsen doe je door op de afbeelding te gaan staan. Linker muisknop ingedrukt houden en met je muis te 
schuiven. De tekening schuift mee. Door de knop los te laten zet je de afbeelding op een nieuwe plaats in de tekst.

Knoppen in tabblad Afbeeldingsindeling
De afbeelding die u hebt ingevoegd, kunt u in Word aanpassen. Voor basishandelingen, zoals verkleinen, voldoet dat 
uitstekend. 

Voeg afbeeldingen toe aan een Word-document

In De Treffer nummer 9 zijn we met Word aan de slag geweest waarbij het werken met stukken tekst centraal stond. 
Nu gaan we eens kijken hoe deze tekst kunt verfraaien met afbeeldingen of foto’s. 
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Vervolg van Digibeet naar Digibeter (2)
Voor meer of geavanceerde bewerkingen, zoals de 
horizon rechtzetten of rode ogen verwijderen, heeft u een 
programma voor fotobewerking nodig. 
De verschillende functies voor het bewerken van 
afbeeldingen worden in Word actief als u op de 
ingevoegde afbeelding klikt. Als u elders in het document 
klikt, dan verdwijnt het tabblad 'Afbeeldingsindeling'. Het 
keert terug als u weer op de afbeelding klikt.

Op het tabblad vindt u verschillende groepen met 
opmaakmogelijkheden:
• In de groep 'Aanpassen', vindt u knoppen voor 

'Achtergrond verwijderen', 'Correcties', 'Kleur', 
'Artistieke effecten' en 'Doorzichtigheid'.

• Daarnaast vindt u de groep 'Afbeeldingsstijlen'. Hier 
staan opties waarmee u de afbeelding bijvoorbeeld 
een rand kunt geven.

• De positie van de afbeelding regelt u in de groep 
'Rangschikken'.

• Verkleinen en bijsnijden van de afbeelding doet u in 
de groep 'Grootte'.

Hieronder gaan we aan de slag met een paar 
veelgebruikte opties.

Helderheid, contrast en scherpte

Met de knop 'Correcties' maakt u een foto scherper 
of zachter. Ook kunt u in één handeling de helderheid 
(lichter en donkerder) en het contrast tussen de kleuren 
aanpassen.

• Klik in de groep 'Aanpassen' op Correcties en ga 
met de muis over de voorbeelden bij 'Verscherpen/
verzachten'. U ziet het effect op de foto in het docu-
ment. Klik op de optie waar u tevreden over bent.

• Klik in de groep 'Aanpassen' op Correcties en ga 
met de muis over de voorbeelden bij 'Helderheid/
contrast'. Ook hier ziet u het effect van een optie en 
kunt u klikken op diegene die u het beste lijkt.

Afbeelding kleur aanpassen
Met de knop 'Kleur' kunt u de kleurverzadiging en de 
kleurtoon van een foto aanpassen en zelfs kiezen voor 
een compleet andere kleur die als het ware als laag over 
de foto komt te liggen.
• Klik in de groep 'Aanpassen' op Kleur.

• Kies een van de opties. Ga er met de muisaanwijzer 
overheen en u ziet de naam en het effect op uw foto. 
Klik bijvoorbeeld op Sepia voor een foto met een 
nostalgisch tintje.

• In hetzelfde venster kunt u onder 'Meer variaties' voor 
nog meer kleuren kiezen. Steeds wanneer u met uw 
muis over een optie gaat, ziet u het resultaat op de 
foto. Wanneer de kleur u aanstaat, klikt u erop.

Een effect toevoegen
Met de knop 'Artistieke effecten' geeft u een speciaal 

effect mee aan de foto.
• Klik in de groep 'Aanpassen' op Artistieke effecten.
• Klik op een van de opties, bijvoorbeeld Verfstreken.

Terug naar het origineel
Hebt u lekker geëxperimenteerd, maar wilt u de originele 

foto liever weer terug. Dat kan als volgt:
• Is de afbeelding niet meer geselecteerd? Klik er dan op
• Het tabblad 'Afbeeldingsindeling' verschijnt in het Lint.
• Klik in de groep 'Aanpassen' op Afbeelding opnieuw 

instellen.

Afbeelding (ver)plaatsen

Om het plaatje op de juiste positie in de tekst te plaatsen, 
doet u het volgende:

• Klik in de groep 'Rangschikken' op de knop Positie.
• U kiest een van de opties om de positie van de 
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Laat je foto spreken

Vervolg van Digibeet naar Digibeter (3)
afbeelding te wijzigen. De afbeelding kan links, rechts, 
onder, boven of in het midden van de tekst staan. 
Overigens kunt u een plaatje ook verplaatsen door 
erop te klikken en te verslepen terwijl u de muisknop 
ingedrukt houdt.

• Wilt u de afbeelding achter de tekst zetten? Klik in 
de groep 'Rangschikken' op Tekstterugloop > Achter 
tekst. 

Grootte aanpassen
De afbeelding vergroten of verkleinen met behoud van de 
juiste verhouding kan op deze manieren:
• Pas in de groep 'Grootte' met de kleine pijltjes het 

aantal centimeters (hoogte en breedte) aan.
• Of gebruik een van de cirkeltjes op de hoeken van 

het plaatje. Klik op een cirkeltje in een van de hoeken 
en houd de muisknop ingedrukt terwijl u de muis 
versleept om de afbeelding breder of hoger te maken.

Afbeelding bijsnijden
Bijsnijden doet u als u slechts een deel van de afbeelding 
wilt laten zien.
• Klik in de rechtergroep 'Grootte' op Bijsnijden > 

Bijsnijden.
• Om het plaatje verschijnen zwarte balkjes en hoeken. 

Ga er met de muisaanwijzer overheen.
• Wanneer de muisaanwijzer verandert in een zwart 

balkje of zwarte hoek, klik dan op de linkermuisknop 

en houd deze ingedrukt.
• Beweeg de aanwijzer naar binnen toe om het plaatje 

bij te snijden.
• Maak het bijsnijden zo nodig ongedaan door het 

zwarte balkje of de zwarte hoek weer naar buiten toe 
te slepen.

• Druk op de Enter-toets als u tevreden bent. 
• Niet tevreden? Gebruik de sneltoets Ctrl+Z om de 

actie ongedaan te maken

Het is dus allemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Zorg wel 
dat u in het bewerkingsscherm van de afbeelding blijft. 
Deze moet dus geselecteerd zijn. Houd dit goed in uw 
achterhoofd. Hebt u even buiten de foto geklikt, is de 
balk weg en komt u aan het zoeken. Dus de afbeelding 
moet geselecteerd zijn. Klik erop en klik daarna boven op 
<hulpmiddelen voor afbeeldingen>. De balk is weer actief.

Met deze kennis kunt u natuurlijk ook zelf eens 
experimenteren met diverse andere opties. Veel succes!!!

Deze foto spreekt natuurlijk voor de meeste lezers in 
raadselen en daarom ga ik uit de doeken doen waar dit 
prentje voor staat.

In de vorige editie heb ik mij enigszins laatdunkend 
uitgelaten over de biljartkwaliteiten van Frans Jansen. 
Da’s natuurlijk niet zo aardig, want hij verdient beter. 
Frans scoort misschien niet altijd op hoog niveau, 
regelmatig maakt hij prachtige caramboles. En ook 
moet gezegd worden, dat zelfs als het mis gaat, de actie 
soms bewonderende uitroepen en onbegrip aan de 
toeschouwers ontlokt.  
Maar vooral moet in aanmerking genomen worden, 
dat Frans de middag niet volledig ontspannen kan 
doorbrengen, daar hij ook voor de koffie zorgt (zowel 

aanvoer als afvoer), waardoor de anderen zich juist wél 
goed kunnen ontspannen. 
Om deze redenen wil ik hem de unieke Vrijdagmiddag 
Biljarttrofee toekennen en mijzelf de Eikeltrofee.

Foto: Erik van 
de Groep
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TWAALF DRIESTERREN HOTELKAMERS VOORZIEN VAN ALLE COMFORT

UITSTEKEND À LA CARTE RESTAURANT MET BAR, OPEN HAARD EN TERRAS

NEGEN MODERNE ZALEN VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN EN DINERS

’T ZWAANTJE PARTYCATERING SCALA AAN MOGELIJKHEDEN

	 	 	 	 							Van	harte	welkom	bij	‘t	Zwaantje	voor	een	kopje	koffie,
	 	 	 	 							een	smaakvolle	lunch,	een	gezellig	diner	of	gewoon	een	drankje.

‘t Zwaantje - Zieuwentseweg 1 - 7131 LA Lichtenvoorde - Tel. 0544 371236 - info@zwaantje.com - zwaantje.com

WWW.TEKLOEZE.NL
BIJ RIOOL- OF STANKPROBLEMEN 

BEL: 0315 33 03 75

LAST VAN ‘N 
VERSTOPPING?

ZORGT DAT ‘T DOORLOOPT
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Filmseizoen 2022-2023
Dagboek van een Herdershond, 27 januari

Op vrijdag 27 januari 2023 
vindt een smakelijke filmdag 
plaats!

"Dagboek van een 
Herdershond" en een gratis 
Apetito-maaltijd. Hebben die 
twee iets gemeen?

Jazeker! Een mooie nostalgische film, een lekkere 
maaltijd, gezellig een drankje samen? Knusser kan het 
toch haast niet?

Wat gaan we doen? 
We draaien op 27 januari de film ‘Dagboek van een 
herdershond’. Wie heeft geen heerlijke herinneringen 
aan de serie uit de zeventiger jaren waarin kapelaan Erik 
Odekerke als jonge priester zijn eerste parochieplaats 
Geleen binnen fietst? De TV-serie  was destijds gedurende 
heel lange tijd te bewonderen. Een normale filmmiddag, 
zoals u die van ons bij de KBO gewend bent, zou te kort 
zijn. Dus wat is het plan?

We starten ’s morgens met draaien van de eerste delen 
van de serie. We gaan samen van een warme maaltijd 
genieten en vervolgens de serie tot 16.00 uur bekijken. 
Dan zijn de films nog lang niet op. Maar ergens moet je 
stoppen.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Van Apetito, de warme 
maaltijdservice, kreeg KBO 
Lichtenvoorde het aanbod om een groep leden gratis 
kennis te laten maken met deze thuisbezorgmaaltijden. 
Daar hebben we toen meteen op gereageerd en daar is 
de film-marathondag uit voortgekomen. Leden die zin 
hebben in zo’n knusse warme winterse KBO filmdag zijn 
welkom. mits zij zich vooraf tijdig aanmelden. 

Uiteraard bent u ook welkom om alleen het middagdeel 
vanaf 13.30 uur te komen bezoeken als u een hele dag te 
lang vindt. 

Hoe ziet de dag eruit?

10.15 uur: inloop met koffie/thee (consumpties zijn die 
dag voor eigen rekening)

10.45 uur: aanvang filmserie Dagboek van een 
Herdershond

12.15 uur: Aan tafel, genieten van gratis Apetito-maaltijd.

13.30-16.00 uur: Vervolg van de film inclusief pauze.  

Omdat we graag tijdig weten hoeveel maaltijden er 
bezorgd moeten worden, willen we vooraf weten op 
hoeveel mensen we mogen rekenen. Daarom is mee-
eten alleen mogelijk als u zich via onderstaand strookje 
aanmeldt. Er is een beperkt aantal maaltijden.                                                                                                     

Deponeer het strookje voor 01 januari 2023 in de KBO 
brievenbus: Raadhuisstraat 18a. 

Aanmelden KBO FILM + APETITO-maaltijd 
vrijdag 27 januari: 

Ik kom naar de film, inclusief Apetito-maaltijd. 

Naam:  _________________________________________

Adres:  _________________________________________

Tel.:  ___________________________________________

E-mailadres:  ____________________________________
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Kerst- en Nieuwjaarswens Zentanglegroep

De Zentanglegroep 
wenst alle leden fijne 
Kerstdagen en een 
gelukkig en gezond 

2023.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde26

De Gemeente informeert (1)

Gladheidbestrijding in Oost Gelre

Onze aannemer, de combinatie Loonbedrijf Groot-Zevert, 
CWV Lievelde, Loonbedrijf Scharenborg en Bluiminck 
hoveniersbedrijf, heeft sinds 15 oktober de strooiwagens 
stand-by staan. We zitten weliswaar nog volop in de 
herfst, maar nachtvorst kan zich in deze tijden zomaar 
aandienen. Bij winters weer kan dan op wegen gladheid 
ontstaan door vorst, ijzel of sneeuw. Vanwege de 
verkeersveiligheid maken en houden we bij gladheid een 
deel van de wegen en fietspaden begaanbaar. Dit gebeurt 
door zout te strooien en eventueel sneeuw te ruimen. 

Strooien van een vaste route
De aannemers-
combinatie strooit 
in onze opdracht 
een vaste 
route. Die vaste 
route is vanaf 
alle woningen, 
bedrijven en 
instellingen 
binnen een 

redelijke afstand bereikbaar. Ook zijn alle openbare 
gebouwen, zoals scholen, via deze vaste route bereikbaar. 
Ondanks onze inspanningen is gladheid helaas niet 
helemaal te voorkomen, want we strooien niet overal. 
Blijf daarom tijdens winters weer zelf ook altijd alert.

Strooiroute 
Het advies is om bij glad weer zoveel mogelijk de route 
over gestrooide wegen te volgen.  Deze is te zien op de 
website van de gemeente: 
https://www.oostgelre.nl/gladheid-en-strooiroutes

Help mee en veeg de stoep voor uw huis
Uw eigen stoep schoon? Kijk ook even naar de stoep van 
uw (oudere) buren.

Meer informatie
Ga voor meer informatie naar oostgelre.nl/gladheid. 
Daar vind je ook een aantal veelgestelde vragen en 
antwoorden. Wil je een melding maken? Dan kun je 
hier ook het online formulier Melding Openbare Ruimte 
vinden. 

ANWB AutoMaatje binnenkort in 
Oost Gelre van start

Binnenkort start 
AutoMaatje in 
Oost Gelre. Dit is 
een nieuw project, 
waarbij vrijwilligers 
met hun eigen auto 
minder mobiele 
inwoners vervoeren. Hiervoor zijn we nog op zoek naar 
vrijwillige chauffeurs. 

Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd 
van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar 
buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, 
steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit 
er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op de 
naasten is moeilijk.

Wat is AutoMaatje?
Bij ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers met hun 
eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf 
voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande 
vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Hierdoor 
kunnen ook de minder mobiele mensen weer makkelijker 
deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke 
leven. Dit kan zijn naar de kapper, de huisarts, het 
ziekenhuis, maar ook op de koffie bij een vriend of 
vriendin.

Hoe werkt het? 
We werken in dit project samen met de Winterswijkse 
Uitdaging. Een vrijwilliger begeleidt mensen van deur-
tot-deur met de eigen auto en ontvangt hiervoor van de 
klant een onkostenvergoeding. Binnenkort volgt meer 
informatie over aanmelden en reserveren van een rit. 
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De Gemeente informeert (2)
Vrijwillige chauffeurs gezocht!
Om te kunnen starten zijn wij nog op zoek naar vrij-
willigers die mensen willen vervoeren met hun eigen 
auto. Wilt u zich hiervoor aanmelden of wilt u meer 
informatie? Neem dan contact op met Matthijs Groot 
Nibbelink, via m.grootnibbelink@oostgelre.nl of 
06  5340 4625.

BOA’s starten met proef bodycams
De gemeente Oost Gelre gaat haar 4 BOA’s uitrusten met 
een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op het 
uniform. De bodycam is bedoeld om de veiligheid van 
de BOA’s tijdens hun werk te vergroten. Het gaat om een 
proef van 1 jaar.

BOA's leveren een grote bijdrage aan de 
leefbaarheid in Oost Gelre
Vaak gaan zij als eersten, nog voor de politie, op onrust en 
overlast af en proberen zaken op te lossen. Daarom is het 
heel belangrijk dat zij hun werk veilig kunnen doen. 

De BOA’s krijgen tijdens de proef een kleine, 
draagbare camera
Deze camera zit vast aan hun uniform. De BOA’s zetten de 
camera alleen aan als zij zich onveilig voelen of wanneer 
een situatie dreigt te escaleren. Wij gaan uiteraard 
zorgvuldig met de opnames om en houden ons aan de 
privacywetgeving. Alle opnames worden maximaal 10 
dagen bewaard. Daarna worden de beelden verwijderd. 
In bepaalde gevallen kunnen de beelden langer worden 
bewaard, bijvoorbeeld als er sprake is van een strafbaar 
feit.

De proef met de bodycams start medio oktober 
2022 en duurt 1 jaar

Een vluchtplan kan je leven redden: doe de 
gratis online vluchttest!

Bij brand heb je 3 minuten om je huis veilig te verlaten. 
Het is dus van levensbelang dat je weet hoe je snel en 
veilig je huis uit kunt komen. Heb jij al nagedacht over hoe 
jouw vluchtplan eruitziet?

Zo maak je een vluchtplan
Bij het maken van een vluchtplan bekijk je mogelijke 
vluchtroutes in huis. Welke route is snel en veilig? 
Liggen er spullen in de weg? Waar vind je de sleutel 
van de buitendeur? Waar ontmoet je jouw huisgenoten 
als je eenmaal 
buiten bent? 
Wie zorgt ervoor 
dat kinderen 
en huisdieren 
in veiligheid 
worden gebracht? 
Deze vragen 
beantwoord je 
als je nadenkt over een vluchtplan. Als je de antwoorden 
weet, bespreek het plan met je huisgenoten en oefen 
je de vluchtroute samen. Zo zorg je ervoor dat iedereen 
weet wat ie moet doen in geval van brand en kan 
iedereen veilig en zo snel mogelijk naar buiten komen.

Test je vluchtroute 
Test hoe snel jij bij brand je huis kunt verlaten:  
https://testjevluchtplan.nl/. 

Beantwoord de vragen, oefen jouw vluchtroute en binnen 
enkele minuten ontdek je of je op tijd je huis uit kunt 
komen. De online vluchttest is gratis. Je kunt ‘m via je 
smartphone of tablet doen.
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Dagreis Rijksmuseum 
Op vrijdag 21 oktober 
gingen we met een 
bus vol enthousiaste 
mensen op weg naar 
Amsterdam om een 
bezoek te brengen aan 
het Rijksmuseum.

Eindelijk kon het 
doorgaan, nadat het in 
2020 vanwege corona 
was afgelast.

Na een prachtige rit, waar onze chauffeur veel informatie 
gaf, kwamen we tegen half 11 in Woudenberg aan.
De koffie en thee was gezet en het heerlijke gebak stond 
al klaar op de tafels. Na een pauze van ongeveer drie 
kwartier gingen we verder richting Amsterdam.

De bus stopte vlakbij het Rijksmuseum, waarna iedereen 
zijn eigen gang kon gaan.

De afspraak was dat we om 16.00 uur vanaf dezelfde plek 
weer richting Lichtenvoorde zouden vertrekken.

Wat een prachtig gebouw is het Rijksmuseum! En zo 
groot dat je lang niet alles kunt bekijken in een paar uur. 
Je moet echt keuzes maken. Gelukkig is er ook een mooi 
restaurant waar je met een kopje koffie kan uitrusten.
Het was echt genieten!!

De terugreis verliep helaas niet zo vlotjes, heel veel 
verkeer en er was een ongeluk gebeurd, dus file. We 
hebben zeker drie kwartier vertraging gehad, dus 
moesten we bellen naar de Koppelpaarden dat we het 
afsluitende diner om 18.00 uur niet zouden halen.

Uiteindelijk waren we toch nog om 19.00 uur in 
Lichtenvoorde. De tafels waren prachtig gedekt en het 
diner was zeer smakelijk.

Al met al een hele mooie dag met veel indrukken.

Namens de reiscommissie,
Lidy Borgers
Thea Elferink
Evy Veuger 

24 februari 
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 waar-
gebeurde 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.

Filmseizoen 2023
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Kortingen
KORTINGEN Speciaal voor leden van KBO Lichtenvoorde

Juristentelefoon: JUUST advocaten Tel. 0544-397 200

BERDEN MODE Varsseveld:
U ontvangt 10 % korting op niet afgeprijsde artikelen op vertoon van de op uw naamgestelde KBO pas. Maar…. voor 
nieuwe leden, zij ontvangen geen pas meer, geldt de welkomstbrief met daarop het lidmaatschapsnummer, als zodanig.  
Ook dient u zich te legitimeren met bijv. paspoort, rijbewijs of identificatiebewijs.

Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Dijkstraat 5:
Voor € 36,50 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. 0544-375555) 

GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsseveldseweg (breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO 
pasje mee. NB: Ons is gebleken dat dit een vrij lastige procedure is. Daarnaast blijkt het voordeel erg klein te zijn, vooral 
als u er naast plaatst dat jaarlijks terugkerend, een bijdrage van € 5,00 betaald moet worden om uw pasjes actief te 
houden.

FASv: Federatie van Algemene Senioren verenigingen, de landelijke organisatie waar KBO Lichtenvoorde bij is 
aangesloten, biedt ook ledenkortingen/-voordelen aan. Voor de details verwijzen wij u graag naar hun website 
www.fasv.nl. Ook via onze eigen website www.kbolichtenvoorde.nl kunt op de FASv-site komen.
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Weekoverzicht activiteiten

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

Schema van voorbereiding voor 2022/2023 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie
Nr. 2: februari 2023 05 januari 26 januari
Nr. 3: maart 02 februari 23 februari
Nr. 4: april 09 maart 30 maart
Nr. 5: mei 06 april 27 april (Koningsdag, wel invouwen)
Nr. 6: juni 04 mei 25 mei
Nr. 7/8 juli/augustus 08 juni 29 juni

Maandag:
09.30-11.30 uur Portretschilderen en aquarelleren
09.30-11.30 uur Studiekring (even wkn)
09.30-11.30 uur Darten
13.30-15.30 uur Omgaan met je mobile (workshop)
13.30-15.30 uur Zentangle 
14.00-           uur Leesclub (eigen planning)
13.00-15.00 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
00-11.00 uur Handwerken
09.30-11.30 uur Inloopcafé/kaarten/sjoelen
09.30-11.30 uur Workshops/fotografie
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/mob.tel etc.

Woensdag
13.30-15.30 uur Bloemschikken 6 x per seizoen
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/kaarten/sjoelen
09.30-11.45 uur Koersbal
09.00-10.00 uur Yoga
10.15-11.15 uur Yoga
09.45-12.15 uur Bridgeles (cursus beginners)
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 opfriscursus
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgeclub

Vrijdag:
09.15 -11.30 uur Engels
09.00-10.30 uur Spaans
10.45- 12.00 uur Spaans
09.00           uur Keramiek (workshop)
14.00           uur film 6 x per seizoen
13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten

Zondag:
fietsen: 1e en 3e zondag van de maand, start 10 uur
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Bestuur en ondersteuning

Lidwien Reukers
voorzitter  tel. 06 2334 9971

voorzitter@kbolichtenvoorde.nl
Jan Wolterink
secretaris tel. 06 5427 2541

info@kbolichtenvoorde.nl
Fons Bokkers
penningmeester tel. 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 371 589
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 370 255

Ledenadministratie: 
Joke Wolterink  tel. 0544 397 073 (via secr.)
Annette de Jong-Hassing  tel. 0544 397 073 (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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