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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

Albert Heijn
Lichtenvoorde

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

Van de voorzitter
Beste leden,

Het jaar 2023! Wat gaat het nieuwe jaar 
ons brengen? Wanneer ik terugblik op het 
afgelopen jaar realiseer ik mij dat het een 
bewogen jaar was. Een jaar waarin veel 
is veranderd. Denk aan Corona, oorlog in Oekraïne, de 
energiecrisis en het WK voetbal in Qatar. Op TV werd er 
veel over gesproken. De kranten stonden er vol van. Nu 
ik dit zo opsom, wil ik graag naar een jaar met nieuwe 
kansen. Ik wil mooie verhalen horen en lezen, want er is 
ook veel moois gebeurd. Er zijn ook goede initiatieven 
opgestart. Denk o.a. aan het project ‘Een warm welkom’ 
waar veel aandacht aan is besteed. Ga hier vooral mee 
door. Dat zou ik willen zeggen aan al die kanjers die zich 
hiervoor hebben ingezet. 
Alhoewel het jaar al weer een paar weken oud is, is mijn 
wens voor 2023: 

Kijk naar elkaar om.
Kijk eens wie er naast u zit en geef elkaar de aandacht die 

men verdient.
Kijk eens door het raam naar buiten en geniet van het 

moois wat u ziet. 
Kijk vooral naar de kleine dingen die het leven 

aangenamer maken, een vriendelijke groet, een glimlach 
of een telefoontje aan het eind van de dag.

Het kost bijna geen moeite maar levert zoveel op. Het 
maakt de wereld mooier en vrolijker.

Een goede gezondheid en een warm thuis wens ik u allen 
toe voor het huidige jaar 2023.

Inmiddels is het al weer eind januari. Over 3 weken vieren 
we carnaval en is Aswoensdag weer het begin van de 
Veertigdagen tijd; de vastenperiode als voorbereiding 
op Pasen. Maar voor her zover is, hebben we intern een 
feestje te vieren: Onze KBO heeft een rijke geschiedenis 
achter zich. In maart a.s. staan wij stil bij het feit dat wij 
als KBO Lichtenvoorde 70 jaar geleden zijn opgericht. Een 
mijlpaal. U leest er al over in deze uitgave. Kom dan kijken 
in De Treffer en laat u verrassen. Leden en niet-leden zijn 
welkom. Een mooi moment om nader kennis te maken 
met onze KBO. 

Warme groet, Lidwien Reukers, voorzitter 
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl
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ATTENTIE....ATTENTIE

Jaargang 4
Nummer 2
februari 2023

Inhoudsopgave

Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, agenda, ATTENTIE 4
Van de bestuurstafel, stamppottocht,
filmseizoen 1 5
Cursus Digisterker 6
Handig om te weten 7
Themabijeenkomst Levensvragen en
Zingeving 9
VOA's 10
Keramieken bij KBO 11
Nieuw: Tekenen en schilderen met Alied 11
Workshops Paul Wieggers 13
70-jarig jubileum KBO 14-15
Regenboogmiddag 16-17
Voor onze zieken en jarigen 18
Kaartmiddag en Filmseizoen 2 19
Van Digibeet naar Digibeter 20
Biljartkampioen 21
Laat je foto spreken 22
Jubilarissen en vrijwilligersmiddag 24-25
Gemeente informeert 26
Kerstviering, 27-28
Bridgeles voor beginners   28
Kortingen 29
Weekoverzicht, schema verspreiding 30
Bestuur en ondersteuning 31

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, mobiel 06 4044 3802 

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

Agenda

KRUISJASSEN

In verband met de verkiezingen: Datum 15 maart wordt 8 maart, 
aanvang 14.00 uur

FILMDAG EN APETITO-MAALTIJD OP VRIJDAG 
27 JANUARI GAAT DOOR.

Alle 57 aangemelde leden zijn welkom. De inloop is vanaf 10.15 uur. 
Uw consumpties zijn voor eigen rekening. De maaltijd is gratis. Het 
aantal gasten is overweldigend groot. Zodanig groot dat er geen muis 
meer bij kan. We zitten NOKKIE VOL!
We gaan er een gezellige dag van maken. En nu maar hopen dat "de 
Herdershond"ons nog steeds weet te ontroeren.

• Data kennismaken met de voorzitter en rondleiding door de 
Treffer: 22 maart 2023

• Bingo: 22 maart en 31 mei, aanvang: 14.00 uur.
• Viering 70 jaar KBO Lichtenvoorde in week 13 (27 – 31 maart).
• Kruisjassen in 2023: Let op 4 middagen! 

Inloop 13.30 uur. Aanvang kaarten: 14.00 uur.  
Data: 8 maart, 24 mei, 06 september en 13 december.  
Noteren s.v.p.!!!

• Algemene Ledenvergadering: Wo. 26 april, aanvang 14.00 uur.
• Verkiezingen: 15 maart.
• Geen biljarten op dinsdagavond 14 maart en woensdag 15 maart!
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Van de bestuurstafel

Beste leden,

Uit de vergadering van  07 december 2023:

Secretariaat: 
• Ledental loopt, mede door ledenwerfactie, in de pas. 
• Post veelal doorgestuurd/gebracht naar alle 

bestaande leden.  

Financiën: 
• Corresponderend met verwachtingen.

Cultureel:
• Het loopt naar wens in de diverse groepen.

Educatie: 
Nieuwe docenten Engels en Bridge doen hun werk erg 
naar tevredenheid van de cursisten.

Welzijn: 
• Nieuwe rooster Treffer-Team ziet er zeer overzichtelijk 

uit en loopt goed. We mogen trots zijn op alle leden 
van het TT.

Redactie/PR: 
• Maandmagazine De Treffer blijkt te voorzien in een 

behoefte. Ook houden wij in 2023 het blad 50+ aan.

Diversen:
• Zomerperiode: De hele zomer blijven we open voor 

activiteiten waar behoefte aan blijkt te zijn. Goed 
inventariseren. Ons TT denkt de diensten te kunnen 
bemensen. Openen/sluiten gaan we nog kortsluiten 
met portiers. Schoonmaak zal geen probleem zijn 
volgens huismeester Wim Pothof.

• 70-jarig jubileum KBO Lichtenvoorde: Voorstel week 
13, 2023. Werkgroep gaat aan de slag. Maar duidelijk 
is dat alle activiteiten gewoon doorgaan in die week.

•  Algemene ledenvergadering: woensdag 26 april. 

Met groet, 
Het Bestuur 

Onze allerlaatste reis van het jaar 2022 vond op 
16 november 2022 plaats.

Wat hebben we genoten van deze mooie tocht!

We vertrokken om 13.30 uur voor een hele mooie rondrit 
door onze mooie Achterhoek. De chauffeur deed zijn best 
om via allerlei mooie wegen ons te laten genieten van de 
nog heel kleurrijke natuur en ook de zon maakte dat wij 
nog extra genoten.

In Zeddam, in restaurant Ruimzicht, werd er gesmuld van 
een lekker kopje koffie of thee met heerlijk gebak.

Voor het tweede gedeelte van de tocht liet de chauffeur 
de deelnemers kiezen uit: nog een stukje natuur, of de 
mogelijkheid om langs de Rijn te rijden. Deze laatste optie 
werd gekozen en ook nu wist de chauffeur ons het nodige 
te laten zien en uit te leggen, zeker de moeite waard.

De tocht werd, zoals beloofd, afgesloten met een lekker 
stamppotbuffet.
Een geweldige middag als afsluiting van ons reisjaar 2022. 

De reiscommissie

24 februari: 
The father/De Vader

Antony 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.

Stamppottocht

Filmseizoen 2023 (1)
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Cursus DigiSterker

Omgaan met je DigiD

WEER NIEUWE CURSUSSEN IN HET 
VOORJAAR!!

• Woensdag 8 en 15 februari van 9.30 – 11.30 uur

• Woensdag 8 en 15 maart van 9.30 - 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 zich 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 mevrouw Els Milder (06 3618 5035). 
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 Jos van Lith; 
coördinator groep vrijwillige belasting-/adviesgroep, 
tel. 0544 372967/06 5733 4121.

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 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, laat het weten aan José Meekes, 
jjmmeekes@gmail.com of 0544 482450. 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.

Vervoerservice ANWB AutoMaatje
• Neem minimaal 2 werkdagen van tevoren contact 

op met de vrijwilligerscentrale van de Winterswijkse 
Uitdaging via (0544) 39 34 00. 

• De coördinator zoekt een vrijwilliger uit de groep 
chauffeurs die, op het door jou gewenste tijdstip, kan 
rijden.

• De coördinator belt je terug als er een chauffeur 
beschikbaar is en maakt een inschatting van de 
vergoeding. Dit gebeurt aan de hand van het 
verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor 
je gaat rijden. De vergoeding bedraagt € 0,35 per 
kilometer. Eventuele parkeerkosten komen daar nog 
bij.

• Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor 
de deur. Bij een kort uitje zal deze vaak bij je blijven. 
Zit er veel tijd tussen heen- en terugrit? Meld dit bij 
het maken van de afspraak. Er wordt dan een aparte 
terugreis gepland.

• Je betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de 
vrijwilliger.
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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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Themabijeenkomsten 
LEVENSVRAGEN en ZINGEVING….

Dat stond in De Treffer no. 3 en ons oog viel op dat artikel. Er werden 4 middagen met gespreksrondes aangekondigd 
over ‘Het najaar van het leven’, 'Heb ik het wel goed gedaan?’, ‘Niet klagen maar dragen’ en ‘Waar vertrouw ik op?’. 

Wij lieten ons verrassen en gingen er met open mind naar toe. We kenden de deelnemers niet, maar het werden heel 
mooie, openhartige gesprekken in kleine kring. Wij bewonderen de relaxte manier waarop Henk van den Berg met 
ernst, humor en een schat aan kennis de discussies leidt. En daarbij het geheel ondersteunt met prachtige muziek en 
mooie gedichten. Het zet je aan het denken. 

Voor de deelnemers waren het zinvolle bijeenkomsten en we hebben besloten om door te gaan in 2023 en open te 
staan voor nieuwe gezichten. Dus mensen… Spreekt bovenstaande jou aan en heb je er zin in? Geef je dan op!!

Met groet,
Hans en Marry de Boer
============================================================ Dit mooie betoog behoeft geen verdere uitleg.

De volgende bijeenkomsten met Henk van den Berg vinden plaats op:
Data  : 3 maart, 17 maart, 31 maart en 14 april. 
Tijd  : 14.00 - 15.30 uur
Ruimte  : 1a in De Treffer
Eigen bijdrage : € 5,00
=================================================================================================
Aanmeldformulier Themabijeenkomsten Levensvragen en Zingeving

Naam lid:    ..............................................................................................................................................................................

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

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

E-mailadres: 

DIT FORMULIER UITERLIJK 15 FEBRUARI 2023 INLEVEREN: KBO p/a RAADHUISSTRAAT 18a.  
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Oost Gelre is 8 VOA's rijker!
Op donderdag 24 november 2022 mochten acht 
Lichtenvoordenaren in ’ Den Diek’  een kleurrijk certificaat 
in ontvangst nemen. Na het bijwonen van een 6-daagse 
cursus en het uitvoeren van diverse opdrachten is deze 
bevlogen groep mensen nu dan toch eindelijk Vrijwillige 
Ouderen-Adviseur (VOA). 

Eindelijk…, want bijna 4 jaar geleden, eind 2019, werd 
binnen het bestuur van KBO Lichtenvoorde de behoefte 
gevoeld aan uitbreiding van de VOA-groep. Contacten 
werden gelegd met de KBO-PCOB in Utrecht en het bleek 
mogelijk om een cursus op locatie aan te bieden. 
De heer Frans Pinkse uit Haaksbergen zou 6 keer naar 
Lichtenvoorde komen om de groep te gaan begeleiden. 10 
Cursisten meldden zich aan, er kon gestart worden in ‘De 
Treffer’ in het voorjaar van 2020.  

Maar ja…. toen kwam Corona en werd de cursuscyclus tot 
afblazen gedwongen. Ook 2 herstartpogingen in oktober 
2020 en oktober 2021 stierven een snelle Coronadood. 

Maar eindelijk… in het najaar van 2022 ging het dan 
toch goed. Vanwege het drukke programma in ons eigen 
gebouw, togen de KBO’ers naar het gezellige dorpshuis 
‘Den Diek’. Zes maal kwam men bijeen om te praten 
over de mogelijke problematiek waarmee een VOA in 
aanraking kan komen. 

Al spoedig na de allereerste bijeenkomt in 2022, bleek 
dat de willekeurig samengestelde groep het uitstekend 
met elkaar kon vinden en dat is een groot goed. Tijdens 
een cursus als deze, waarin je leert hoe om te gaan 
met ouderen en gesprekken te voeren met mensen die 
prangende vragen hebben, is het de kunst om ook iets 
van jouzelf, van jouw aard bloot te geven. Er moet een 
sfeer van vertrouwen en eerlijkheid heersen. En die was 
er. Ongetwijfeld  een reden waarom allen het plezierig 
vonden om het certificaat toch te gaan halen, ondanks de 
hindernissen er naar toe.

Wat doet een VOA?                                                                                                             
Een VOA komt in beeld zodra iemand te kennen geeft 
behoefte te hebben aan iemand die haar of hem op 
weg kan helpen als er problemen zijn met betrekking 
tot eenzaamheid, gezondheid, wonen, verhuizen of bijv. 
mobiliteit. 

En wellicht zijn er nog veel meer zaken op te noemen 
waar ouderen tegenaan kunnen lopen. Vaak doet het 
gevoel van onmacht, onwetendheid of eenzaamheid zich 
voor wanneer mensen er alleen voor komen te staan. 
Als er dan geen kinderen, welwillende buren of anderen 
zijn, dan kan een VOA hen misschien helpen om de juiste 
wegen te gaan bewandelen/zoeken. Je kunt dan denken 
aan verwijzen naar of samen even contact op nemen met 
het Sociaal Team van onze gemeente. Soms helpt een 
VOA iemand bij het zoeken naar een gezellige vorm van 
dagbesteding. Denk hierbij aan de diverse plekken waar in 
de ochtend- of middaguren een koffie-inloop is of brengt 
de VOA iemand op het idee van beweegmogelijkheden. 
Ook kan het zijn dat de VOA iemand in contact brengt met 
een woonconsulent of een vrijwilliger die eens kijkt naar 
en helpt bij de financiële situatie (vrijwillige belasting-/
adviesservice).  Een VOA kan op diverse manieren iemand 
van dienst zijn. Maar een VOA is beslist geen thuishulp, 
geen manusje van alles dat te allen tijde opgeroepen kan 
worden. Doel van het werk van een VOA is uitsluitend op 
weg helpen. En het zal niet de eerste keer zijn dat een 
VOA, zodra een advies-/begeleidingstraject is afgesloten, 
na een poos contact op neemt of een vinger aan de pols 
blijft houden om te zien of de cliënt met de hulpvraag 
naar tevredenheid verder kan op zijn of haar levenspad. 

Hoe kom je in contact met een VOA of met iemand van 
de vrijwillige belasting-/adviesservice? 
Dat kan door contact op te nemen met de coördinator 
van beide groepen. Deze namen staan achter in dit 
blad. Maar het kan ook nadat men via de gemeente 
Oost Gelre een brief heeft ontvangen. Om de 2 à 3 jaar 
laat de gemeente een brief uitgaan naar een bepaalde 
leeftijdsgroep. Via die  brief kan een inwoner aangeven of 
men graag een VOA, woonconsulent of belastingadviseur 
thuis wenst te ontvangen voor een gesprek.

Met de komst van 8 nieuwe VOA’s (2 cursisten zijn 
onderwijl toch afgehaakt) is de druk op de groep reeds 
actieve adviseurs weer wat kleiner geworden. Daar is niet 
alleen de KBO, maar zeker ook het Sociaal Team van Oost 
Gelre heel blij mee. 

Dank en felicitaties gaan daarom uit naar: Lidy Borgers, 
Ellie Halink, Marijke Hoogendoorn, Albert Hulshof, 
Els Milder, Lidwien Reukers, Marion Siebelder en Ellie 
Weelink. 
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Goede wijn behoeft geen krans!

Deze foto’s, gemaakt door docente Esther Krabbenborg, spreken voor zich. Wie ook zin heeft in zo’n gezellige workshop 
moet nog even wachten tot de nieuwe activiteitengids 2023-2024 uitkomt!

Keramieken bij KBO

NIEUW: Tekenen en schilderen met Alied!
Vanaf dinsdag 7 februari a.s. gaat Alied Vos-Mulder in de ochtenduren de schilder- en 
tekenlessen verzorgen. 
Alied is inmiddels geen onbekende in ons gebouw. Tijdens de workshops van Paul 
Wieggers gaf zij ook al acte de présence. En tijdens die workshop hebben veel 
enthousiastelingen zich al aangemeld om deel te gaan nemen aan de creamorgens van 
Alied. Interne werving heeft al een zodanig aantal belangstellenden opgeleverd dat er 
geen grote inschrijfoproep komt in dit blad.
We gaan dit voorjaar bekijken hoe deze lessen bevallen voor zowel Alied als de deelnemers. En wie weet, staat deze 
crea-ochtend komende zomer in onze activiteitengids.
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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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Workshops Paul Wieggers 
gezellig en geslaagd!

Niet elke deelnemer had meteen beeld van wat er zou 
gaan gebeuren maar het inspirerende inleidende verhaal 
van Paul en de onderlinge cohesie maakten dat er al snel 
een heel gezellig werksfeertje ontstond.

Op dinsdag 11 oktober werd afgetrapt met de eerste 
ronde van 4 ochtenden. Gewapend met schaar, 
afsluitbaar lijmpotje en goede zin togen 12 cursisten naar 
De Treffer om aan de slag te gaan met karton, plakband, 
behanglijm en kopieerpapier. 

Het bijzondere telkens weer in een dergelijk proces is, 
om te zien hoe divers de uitingen kunnen zijn binnen één 
techniek. Daar waar de één duidelijk met een realistisch 
beeld voor ogen aan het werk toog, zag je bij de ander 
weer een abstract Mondriaan-achtig object ontstaan. 

De een was meteen vlot aan het werk. De ander moest 
nog eens wat meer de kat uit de boom kijken en nam de 
basisplank en materiaal mee naar huis. Om vervolgens 
een week later terug te komen met een werkstuk dat al 
een heel eind in de richting van het eindresultaat liep. 

Met wat aanwijzingen hier, techniektrucjes daar konden 
na 4 ochtenden toch alle cursisten een heel fraai object in 
3D mee naar huis nemen. 

Een aantal dames was daar nog niet helemaal content 
mee en zij vervolmaakten het werkstuk met kleur. Dat gaf 
de objecten inderdaad weer een heel andere dimensie. 

Bovenstaande werkstukken zijn nabewerkt door 
Hettie, Martha en Ans. 

Ook in de tweede groep heerste een puik sfeertje. Zij 
werkten vanaf 8 november. Ook die eindresultaten 
mochten er zijn. Tijdens de jubileumweek (week 13)  
zullen een mooi aantal van deze creaties geëxposeerd 
worden in De Treffer. 

De twee workshops door Paul verzorgd, bleken een schot 
in de roos. Dit smaakte naar meer. De werkgroep Cultuur 
gaat proberen wat vaker een extraatje in het grote 
programma aan te bieden. 

Stien Pothof
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Hoera. We zijn jarig.... 70 jaar. Platina! (1)
En dat gaan we vieren met alle leden en iedereen die ons 
een warm hart toedraagt. 

Onze vereniging tikte vorig jaar haar 70e verjaardag aan. 
Klein begonnen, uitgegroeid tot een club van ruim 1500 
actieve en wat minder actieve leden. 70 jaar, bij een 
huwelijk noem je die mijlpaal platina. Of dat voor een 
verenigingsjubileum ook zo is, is onduidelijk. Maar het 
klinkt goed. Wij houden het op platina!   

Wanneer?
Week 13 in 2023, dinsdag 28 t/m vrijdag 31 maart.

Wat doen we? 
We maken er een informele gezellige week van, uiteraard 
in ons eigen gebouw. Geen receptie, wel gratis koffie/
thee met wat lekkers, mooie dingen om te bekijken en 
natuurlijk iets leuks voor de kleinkinderen die mee komen 
als opa en of oma moet(en) oppassen!

Voor wie? 
Voor alle leden en belangstellenden. De dagelijkse 
activiteiten gaan gewoon door, met dien verstande dat er, 
terwijl je bezig bent met biljarten, handwerken, kaarten 
of wat dan ook, mensen mogelijk binnen lopen om een 
kijkje te nemen. 

Wat is er te zien? 
Onder voorbehoud: Mogelijk een film over oud-
Lichtenvoorde en een fototentoonstelling verzorgd 
door de Oudheidkundige Vereniging Lichtenvoorde, 
een expositie van kunstwerken gemaakt tijdens KBO-
activiteiten (keramiek, houtsnijden, schilderen, zentangle, 
etc.) en een tentoonstelling van trouwfoto’s van leden.

Wanneer? 
Dinsdag 28 t/m vrijdag 31 maart van 10.00 -11.45 uur en 
van 14.00 - 16.00 uur.

De grote trouwfototentoonstelling. Doe je mee????
Het lijkt ons heel erg leuk om een overzichtstentoon-
stelling te maken van trouwfoto’s door de 70 jaren heen. 
(Dit in navolging van het succes van onze collega’s in 
Keijenborg) . 

Hieronder volgt een kleine selectie van trouwfoto's van 
onze bestuurs- en redactieleden.
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Benieuwd wie dit zijn? Kom kijken in week 13!

Maar voor zo'n overzichtstentoonstelling hebben we 
meer foto's nodig.

Daarom.....

GEVRAAGD: 
TROUWFOTO’s  van onze leden

Graag in een lijst, voorzien van op achterzijde geplakte 
sticker met daarop: 

Naam + voornaam bruidegom, familieachternaam  
+ voornaam en meisjesnaam bruid, datum huwelijk  
+ huidig adres/telefoonnummer echtpaar. 

Deze foto kan ingeleverd worden bij voorkeur op de 
woensdagochtenden op het kantoor in De Treffer. 

Uiteraard komt deze foto na de feestweek weer terug.

Hoera. We zijn jarig.... 70 jaar. Platina! (2)
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Regenboogmiddag (1) 
Onderzoeken, Vertellen en Luisteren
Wat een fijne middag! En dan bedoel ik de LHBTI+ informatiemiddag op 18 november in De Treffer. Met een 
groep van 36 mensen kennismaken met woorden als inclusie, diversiteit en erbij horen. De groep heeft de tijd 
genomen om te luisteren, met hun oren én hart. De drie gastsprekers zijn gekomen met hun verhaal: 
intens, onverwacht en bruisend.

Michiel Wopereis neemt ons mee in het woordenboek van de regenbooggemeenschap.
Zo is er de L van Lesbisch (vrouw en vrouw), de H van Homo (man en man), de B van Bi (aangetrokken tot 
zowel man als vrouw); de T van transgender (iemand met een andere genderidentiteit dan bij geboorte) en de 
I van Intersekse (mensen die biologisch niet overeenkomen met de man/vrouwnorm).
Dit is niet volledig, want er komen nog steeds nieuwe letters bij. Opmerkelijk is, dat de jeugd zich helemaal 
niet bezighoudt met letters. Ze vinden het niet belangrijk. Zij richten zich op 3x G: geslacht, gender en 
geaardheid. Het Geslacht is hoe je bent geboren, man of vrouw. Gender gaat o.a. over hoe je je voelt van 
binnen en wat je laat zien aan de buitenkant. Je Geaardheid gaat o.a. over je seksuele voorkeur.

Nic Adema, Michiel Wopereis en Lou Ritzen vertellen hun verhaal: intens, onverwacht en bruisend.

Michiel of Mary Miracle, dé Achterhoekse dragqueen vertelt
Mary is begonnen met zich verkleden na zijn 30e verjaardag. Op dat feest waren de mannen verkleed als 

vrouw en de vrouwen als man. Mary ziet haar 
uiting als dragqueen als een vorm van kunst 
en entertainment. Er zijn dan ook maar liefst 3 
uren nodig om zich te scheren, op te maken en 
te verkleden. Gelukkig is er een goed gevulde 
kledingkast. Met een keuze uit 70 jurken, vaak 
gemaakt
door Petra bruidsmode, moet er een geschikt 
model te vinden zijn.
De persoon Mary heeft Michiel heel veel gebracht. 
“Als alter ego ben je een ander iemand. Ik durf veel 

meer en doe dat in alle openheid en vrijheid”. Mary treedt op bij lezingen en op festivals. Samen met anderen 
wordt daar een geweldige show gegeven, waarbij niet alleen de dragqueens en -kings hélemaal los gaan. Ook 
de bezoekers kunnen niet anders dan de heupen losgooien en meedansen.
Doe maar mee, op de Zwarte Cross kan het!
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Vervolg Regenboogmiddag (2)
Lou Ritzen weet hoe het gaat met de LHBTI+ senioren in Nederland
Lou is ambassadeur voor de stichting Roze 50+. “Ik wil ervoor zorgen dat roze ouderen kunnen zijn wie ze 
zijn, zonder schaamte of angst te voelen”. Hij vertelt dat ontzettend veel ouderen te maken hebben met 
eenzaamheid en pesten. Het onderwerp is moeilijk bespreekbaar en er is weinig aandacht voor in bv. zorg- en 
verpleeghuizen.
Ook op scholen probeert Lou het gesprek aan te gaan. Zo zijn er in de opleiding tot verzorgende soms jongens 
die geen homo willen verzorgen. Erover praten leidt hopelijk tot meer begrip en verruiming van standpunten.
Kleine veranderingen kan het gevoel van acceptatie al aanmerkelijk vergroten. “Vraag aan een ander niet of er 
ook een echtgenoot is, maar gebruik het woord partner”, aldus Lou.

Nic Adema vertelt over de jaren 70 en hoe het was om toen ‘uit de kast’ te komen
Nic wist al vanaf zijn 6e, dat hij jongens interessanter vond dan meisjes, maar dat hij daar met niemand over 
moest praten. Pas op zijn 22e, in zijn studententijd, was er het moment dat hij het zijn ouders moest vertellen. 
Bang was hij niet, maar hij wilde zijn ouders ook geen problemen bezorgen. Nic besloot de pastoor van 
Lievelde in te schakelen. Als hij niet zou willen meewerken, dan was hij toch gebonden aan het biechtgeheim.
Op kermisavond vertelde Nic aan pastoor Mientjes: “Ik ben homo en ik wil dat aan mijn ouders vertellen. Ik 
wil u vragen hen op te vangen en een beetje in de gaten te houden, als ikzelf weer naar Groningen ben”. Een 
lange, intense gespreksavond volgde. Tegen middernacht zei de pastoor: “je hebt niks verkeerd gedaan” en hij 
gaf Nic de absolutie.

De volgende dag heeft hij het zijn ouders verteld, 
hakkelend, snel en druk pratend. Tijdens een pauze, 
vroeg hij zijn ouders: “Zeggen jullie ook eens wat”. 
Waarop zijn moeder zei: “Jongen, het kan ons niet 
schelen, als jij maar gelukkig wordt. En als het anders 
niet is, zullen wij jou altijd steunen. Eert uw vader en 
uw moeder, betekent voor ons ook: "Eert uw kinderen”. 
Waarna ze hem omhelsde en kuste. “En ach”, zei zijn 
moeder, “Ik heb altied wal ewettene dat der an ow 
gin vrouwleuvleis zat.” Nic vertelt veel bewondering 
te hebben voor zijn gewone ouders en voor die even 
gewone, bescheiden, Lieveldse pastoor.

Op 11 oktober 2002, de nationale ‘kom uit de kast’ dag, is Nic getrouwd met André bij 
‘t Zwaantje, met een groot Achterhoeks feest. Familie, vrienden en de oude buurt in Lievelde waren erbij, 
geweldig!

Prachtige verhalen, maar als luisteraars dwingt het ons om ook naar onze eigen houding te kijken. We zeggen 
tolerant te zijn, maar is dat ook werkelijk zo? We zeggen dat we de ander accepteren, maar vaak met een 
voorwaardelijke mits: “aj wieter maor normaal doet!” Ga er nog eens over in gesprek met elkaar.

De informatiebijeenkomst LHBTI+ is georganiseerd door Seniorenbelang Oost Gelre. Zij bepleit en behartigt 
de belangen van alle senioren in Oost Gelre. Zij is de gesprekspartner van de gemeente op het gebied 
van seniorenbeleid en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College en eventueel de 
Gemeenteraad.

Ellie Halink, lid Seniorenbelang 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde18

Voor onze zieken en jarigen
Allereerst wil ik u allemaal nog alle goeds wensen voor 2023. 

Het was naast een fijne tijd ook een drukke tijd. Vooral als 
je dan nog jarig bent ook. Er moet van alles in huis worden 
gehaald. Ik hoop dat u een fijne verjaardag heeft gehad. 
Ook de mensen die de komende tijd jarig zijn, wil ik van 
harte feliciteren.

Ziek zijn is niet leuk, vooral als je ernstig ziek bent. Je bent 
niet alleen ziek maar ook jouw huisgenoten zijn van slag. 
Ik heb een prachtig gedicht hierover gevonden van Tanja 
Helderman. Het gedicht spreekt voor zichzelf.

Ans Vonhof

Dit gedicht komt uit de bundel  'Drijfkracht'. De bundel en meer van haar werk is verkrijgbaar bij de (online) 
boekhandel of via de uitgever van Tanja Helderman (https://palmslag.nl/tanja-helderman)
www.tanjahelderman.nl
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Kaartmiddag woensdag 14 december 2022

Iedereen werd welkom geheten.  Ook de 5 nieuwelingen 
die aanwezig waren. In totaal waren 56 KBO-leden 
aanwezig. Voor de nieuwelingen werden nog even de 
regels doorgenomen.

Er was 1 deelnemer die de middagslaap nog niet uit had. 
Na een telefoontje gaf hij aan van ‘’UT BEGUNT TOCH PAS 
UM HALF DREE?‘’ Met daarna: ”IK KOM DRAN.” 

Theo Bronkhorst die altijd als reserve aanwezig is, heeft 
de eerste helft van het potje deelgenomen. Theo, alsnog 
bedankt dat wij altijd (als reserve) op jouw medewerking 
kunnen rekenen.

Er werden zoals altijd 3 boompjes gekaart. Het geheel 
was gezellig. Ook werd er aangegeven, dat de nieuwe 
kaartvrienden hebben genoten.

De prijzen zijn uitgereikt aan de volgende koppels:

Poedelprijs (pakje kerstkaarten) ging met 3050 punten 
naar de heren 
H. Rouwhorst en 
F. Weenink.

De 3e prijs (2 orchideeën) met 
3720 punten gingen naar de heren 
J. Lankveld en W. Bennink. Annie 
Eskes (die altijd o.a. de prijzen 
regelt) vertelde er wel bij dat deze 
orchideeën moeilijk tegen vorst 
kunnen; op dit moment vroor het 
8 graden. “Hoo mokse dan thuus 
kriegen?“, was de opmerking.

De 2e prijs (2 cadeaubonnen) met 3720 punten waren 
voor mevrouw J. Meekes en haar man de heer B. Meekes. 

De 1e prijs (ook 2 cadeaubonnen met een wat hogere 
waarde) met 3960 punten waren voor de heren 
B. Beuting en T. Tankink.

Tot slot werden de dames van de catering bedankt voor 
hun inzet.
Tevens, mede namens Annie Eskes, de wens aan allen 
en ook aan de huisgenoten fijne feestdagen, een mooie 
jaarwisseling en alles wat wenselijk is voor 2023 met als 
belangrijkste een goede gezondheid.

Voor 2023 zijn er op verzoek 4 in plaats van 3 
kruisjasmiddagen gepland.

Dit zijn de woensdagmiddagen met ALTIJD de start om 
14.00 uur: 15 maart, 24 mei, 16 september en 
13 december 2023.

Bij binnenkomst GRAAG CONTANT BETALEN.

Annie Eskes en Antoon Rooks

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 - 2
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Van Digibeet naar Digibeter

DOCUMENTEN SCANNEN MET EEN TELEFOON

Het inscannen van papieren documenten met een telefoon is handig om bijvoorbeeld brieven, facturen of hele dossiers 
op te nemen in je digitale administratie  of om een document snel door te sturen. Hieronder staat een beschrijving voor 
mensen die een  Android (Google) telefoon bezitten en dus gebruik kunnen maken van een Google account.

Documenten scannen met Google Drive (Android)

Google Drive is de online opslagdienst van Google. Met de bijbehorende app kun je documenten direct inscannen 
naar Google Drive. Deze app is standaard aanwezig op Android toestellen. De documenten worden opgeslagen als 
doorzoekbare Pdf’s. Let op: scannen met Google Drive werkt uitstekend met de meeste tekstdocumenten, maar minder 
bij documenten met een ingewikkelde lay-out (zoals bonnetjes of flyers).

1. Open de  Google Drive app.
2. Tik rechtsonder op het plusteken:  
3. Tik op Scannen.
4. Geef Drive toestemming om foto's en video op te nemen. Toestaan.
5. De camera wordt geopend. Maak een foto van het document. Voor een goed resultaat leg je het papieren document 

bij daglicht naast een raam. Probeer het document recht in beeld te krijgen en druk dan af.
6. Tik op Opnieuw als de foto niet goed is.
7. Tik op OK als de foto goed is.
8. Het document wordt opgeslagen als doorzoekbare PDF.
9. Niet goed leesbaar? Tik op   en probeer het nog een keer.
10. Tik op   om nog een document te scannen.
11. Tik op het vinkje als je klaar bent.
12. Geef het document een naam.
13. Bij Map geef je aan waar het document wordt opgeslagen in 

Google Drive.
14. Opslaan.

Heb je je op je PC, laptop of tablet ook jouw Google account actief dan kun 
je jouw bestanden, dus ook de foto’s, benaderen en zijn ze te gebruiken voor 
allerlei doeleinden, zoals printen, meesturen als bijlagen of anderszins. 
Het is nu in ieder geval een digitaal bestand. Je kunt ze benaderen bijvoorbeeld 
vanuit Chrome. Klik rechtsboven op de groep van 6 stippen. (Zie afbeelding 1). 

Je ziet dan een aantal Google programma’s. Kies hier <Drive>. Je komt nu op 
jouw Google Drive en kun je deze bestanden, foto’s etc. gewoon gebruiken 
voor allerlei doeleinden. 
Als het gaat om facturen of brieven die naar instanties moeten, kun je deze 
gemakkelijk uploaden of als bijlage meesturen.

Succes.
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Een jaar lang een biljartkampioen!

Wij hebben weer een jaar lang een biljartkampioen!
En zijn naam is Henk Eiting! Gefeliciteerd Henk.

Bijna was de 'Olde Leu’-competitie niet doorgegaan. Aanvankelijk 
was het aantal opgaves om weer te gaan strijden om die mooie KBO-
cup, zodanig matig, dat vaste coördinator Jos te Brake van de (toch 
echt wel behoorlijk grote) organisatie afzag. Dat bleek een hard gelag 
voor een paar echte wedstrijdliefhebbers. Zij gingen aan de slag 
(lees flink aan het werven) en toen kon na wat oponthoud toch een 
behoorlijk aantal biljarters in poules ingedeeld worden. In november 
en begin december werd gedurende de woensdag-, donderdag- en 
vrijdagochtend in eerbiedvolle stilte gewerkt aan de inmiddels traditie 
geworden KBO-biljart-poule-wedstrijden. Elke winter weer een mooie 
aanloop naar de decemberfeesten; Buiten is het guur, kil en koud. 
Binnen is er warmte, koffie, sfeer en spanning!
En die spanning vond zijn climax in de finale-avond. Deze werd voor 

één keer gehouden op donderdagavond. De avond voor de belangrijke voetbalwedstrijd Nederland - Argentinië In 
Qatar. Hoe dat is afgelopen weten we…

Op 8 december traden tegen elkaar in het krijt: Henk Eitink, Jan ter Horst, Harry Papenborg en Pim Schepers. Onder 
toeziend oog van veel belangstellende medebiljarters werd om 21.28 uur de laatste bal gespeeld en bleek Henk Eitink 
de man van de match/ competitie te zijn. 

Op het erepodium mochten gaan staan: 

Op de hoogste trede: 1. Henk Eiting. 
Een trede lager: 2. Harry Papenborg, 
op plek 3 Jan ter Horst en 
op plaats 4 zien we dan Pim Schepers.  

De heren organisatoren hadden ook deze keer voor een prachtige prijs 
voor alle 4 finalisten gezorgd. Voor alle 4 heren een indrukwekkend 
vleespakket van ‘Agri 4’ .

Maar daarnaast is er natuurlijk De KBO-Olde Leu wisselbeker en een 
mooie fles Champagne voor kampioen Henk.
Het werd een fraai kampioenschap. 

Dank aan de grondlegger Jos te Brake. En heel veel dank aan de 
mannen die de handschoen oppakten en er voor zorgden dat een mooie traditie in ere gehouden werd. 
Hulde voor: Hennie te Brake, Vincent Huitink, Michel Pillen en Richard Wopereis. 

Op naar Olde Leu 2023!
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Laat je foto spreken

De man achter de camera

Laat de camera spreken is 
deze keer niet de man voor de 
camera, maar de man achter de 
camera.

Voor degenen die “nog” niet 
weten wie deze man is….
het is onze eigen mooie, maffe, 
te gekke 
Erik van der Groep. 

Verantwoordelijk voor veel 
mooie foto`s in de Treffer en de 
voorkant van het blad. Lid van de 
redactie, waarin al meerdere mooie fotoverhalen van zijn 
hand geschoten, beschreven en geplaatst werden. 
Deze keer zelf als onderwerp in deze rubriek.

Ans Frenken

Ingezonden foto

Onderstaande foto is ingestuurd door Arnold Pluimers.

Een fraaie combinatie van een unieke, geheel uit steen 
opgetrokken beltmolen in Rekken, de Piepermolen, en 
de showtuin van de plaatselijke dahliakwekers.

Foto augustus 2022
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WWW.TEKLOEZE.NL
BIJ RIOOL- OF STANKPROBLEMEN 

BEL: 0315 33 03 75

LAST VAN ‘N 
VERSTOPPING?

ZORGT DAT ‘T DOORLOOPT

 

Rapenburgsestraat 20 - 7131 CX Lichtenvoorde
Tel. 0544371204 - info@dekoppelpaarden.com

www.dekoppelpaarden.com

Zeg je Lichtenvoorde dan zeg je Hotel De Koppelpaarden! 

SINDS 1616
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Jubilarissen Jan en Jan, 
gezelligheid, gegoochel en stamppot!

Het kon weer, er was weer een vrijwilligersmiddag 
mogelijk en natuurlijk horen daar jubilarissen bij. Jan 
Domhof en Jan van Zanten waren het die volkomen 
terecht in het zonnetje werden gezet. 

Na een 
gezellige 
inloop onder 
de lieflijke 
pianoklanken 
van oud-
Lichtenvoor-
denaar Willie 
Penterman 

met verse koffie en thee en daarbij een superlekkere 
slagroomsoes van onze bakker adverteerder Oude 
Wesselink, was daar het woord van welkom van voorzitter 
Lidwien.

In haar woord was volop ruimte voor dank aan alle 
aanwezigen; zonder vrijwilligers kan er geen vereniging 
zijn! Dus applaus voor jezelf is hier echt op zijn plaats. 

Maar extra applaus golden deze keer 2 Jannen.

Jan Domhof, Jan van de banke, is al ruim 12½ jaar actief 
als portier, meubelsjouwer, kopieerman en vliegende 
keep in geval van nood. Onlangs mocht Jan 80 kaarsjes 
uitblazen op zijn verjaardagstaart. “Mijn goede conditie 
heb ik mede te danken aan het vele sjouwen met de 
tafels en stoelen hier in het gebouw”, aldus Jan. Hij 
opent en sluit op donderdagen, maar maakt ook de 
koersbalmat gereed voor gebruik en ruimt ’m weer op.  
Op donderdagmiddag ligt dan om 14.00 uur de dansvloer 
klaar om de dames linedancers te ontvangen! Allemaal 
het werk van Jan. Een koperen jubileum met echt wel een 
gouden randje. 

En dat zelfde randje hoort ook om het zilver van Jan van 
Zanten. 

Jan is nagenoeg dagelijks in ons educatielokaal te vinden. 
Maar zo prettig en goed uitgerust als nu, zat Jan er lang 
niet altijd bij. In het oude ziekenhuis, in barakken op 
het Longa-terrein, onder de tribune in een massagehok 
en in nog een paar meer duistere hoeken bracht Jan 
ons Lichtenvoordenaren de eerste kennis van en op 
de personal computer bij. Jan had de basiskennis van 
de PC in huis en wilde dat, als bevlogen onderwijzer, 
graag delen. En wat hebben velen van ons veel van hem 
geleerd. Met geduld en wijsheid was Jan daar! Maar ook 
het mooie bridgespel hebben veel Lichtenvoordenaren 
van Jan geleerd. En een veel gebezigde uitspraak van 
Jan daarbij was: “Angsthazen worden nooit kampioen, je 
moet wat durven tijdens het bridgen!”  

Prachtige bloemen en een kadootje waren er voor de 
beide Jannen, die er nooit een Janboel van gemaakt 
hebben. Jan Domhof en Jan van Zanten… als die ‘in 
huis zijn’, loopt het zoals het lopen moet. En daar is het 
bestuur hen zeer erkentelijk voor.

Dit keer dus 2 vrijwilligers in de bloemen. Voor het 
komende jaar zal de bloemist wel drukker worden. Want 
dan worden alle vrijwilligers geëerd die in 2010, in de 
loop van de ingebruikname van De Treffer, ingestroomd 
zijn om een deel van hun vrije tijd in ons gebouw te gaan 
besteden.  
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Vrijwilligersmiddag
Na het officiële deel was er ruimte voor een drankje en de gebruikelijke act. 

Dit keer was gekozen voor een tafelgoochelaar. Tom Krooshof uit 
Eibergen wist de aanwezigen menig uitroep van verbazing uit te 
lokken met zijn gezichtsbedriegende kunsten;  kaarten, munten, 
horloges… op de meest bijzondere plekken werden ze tevoorschijn 
getoverd. Zijn optreden bleek een schot in de roos.

En dat gold 
ook voor de 
kookkunst van 
de koks van ’t 
Zwaantje/De 
Koppelpaarden. 
Wat werd er 

weer gesmuld van de stamppot boerenkool en hutspot met de 
daarbij horende verse worst, rookworst, speklapjes, hachee en appelmoes.     

En wat het toetje betreft:  Oh, oh … wat lekker!!!!!
Rond 18.00 uur ging iedereen met een vol buikje en een grote lach op het gezicht 
huiswaarts. Volgend jaar zeker weer!
En het fijnste van al… er waren meteen weer vele handen die het opruimwerk licht 
maakten, hulde aan de vrijwilligers!

VRIJWILLIGER ZIJN…

Is vrijwillig

Maar niet vrijblijvend.

Is verbonden

maar niet gebonden.

Is onbetaalbaar.

Niet te koop.

Is positief denken.

Is positief doen.

Met als enig doel

voor jezelf en de ander een goed gevoel.
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De Gemeente informeert

Collectieve zorgverzekering alleen voor inwoners 
met een minimuminkomen

Inwoners met 
een inkomen tot 
maximaal 110% van 
het bijstandsniveau 
komen in aanmerking 
voor de collectieve 
zorgverzekering van de gemeente. 
Dit is de zorgverzekering GarantVerzorgd van Menzis.

Bent u cliënt bij Fijnder?
Neem dan voor meer informatie contact op met (uw 
klantmanager bij) Fijnder. Dat kan via telefoonnummer 
0544 47 42 00 of e-mail: info@fijnder.nl.

Bent u geen cliënt bij SDOA maar heeft u wel een laag 
inkomen?
Neem dan contact op met het Sociaal Team, 
via 0544 39 36 16 of sociaalteam@oostgelre.nl.
Meer informatie: Kijk voor meer informatie op 
www.gezondverzekerd.nl. Hier kunt u de verzekering ook 
aanvragen.

Beleidsplan Samen sterk in Oost Gelre

Binnenkort besluit de gemeenteraad over het beleidsplan 
Mens & Samenleving 2023-2026. Het gaat om een 
integraal plan voor het gehele sociale domein. Hier 
hebben de Sociale Raad Oost Gelre, de raadswerkgroep 
Sociaal Domein en specialisten uit het werkveld samen 
aan gewerkt. 

We kijken over de grenzen van de wetten en 
beleidsterreinen heen.  Zo doen we wat écht nodig is om 
ondersteuning te bieden aan onze (kwetsbare) inwoners.

Met de ambitie: ‘Gezonde leefstijl is de norm’ brengen 
we het thema gezondheid in de breedste zin van het 
woord naar onze inwoners. We maken onze inwoners 
bewust van een gezonde leefstijl en de positieve gevolgen 
hiervan.

Regie over je eigen leven
Wethouder Ellen Dusseldorp-Ribbers is enthousiast over 
dit beleidsplan: “De focus ligt op regie over je eigen leven. 
In eigen kracht waar het kan en een steuntje in de rug 
waar het nodig is.” De opbouw van het plan sluit hierop 
aan: Van zelfredzaamheid tot de inzet van maatwerk en 
wat daar tussenin nodig is zoals: 

• Gezonde leefstijl; 
• Iedereen doet mee;  
• Een duwtje in de rug;  
• Zorg voor wie dat nodig heeft.

Inclusieve samenleving
Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen en 
zichzelf kan zijn. Onze gemeente is Regenbooggemeente. 
Hiermee dragen we gelijkheid actief uit. Daarnaast 
kenmerkt onze gemeente zich al jaren door veel 
inwoners die meedoen in de samenleving. Dit willen 
we zo houden en blijven we ondersteunen. We zorgen 
voor ontmoetingsmogelijkheden in alle kernen en 
ondersteunen vrijwilligers bij de uitoefening van de 
werkzaamheden. We stimuleren daarbij samenwerking 
met en tussen verenigingen en vrijwilligersorganisaties. 
Iedereen draagt een steentje bij!
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Kerstviering 21 december 2022
Een warm en sfeervol samenzijn.

Een warm welkom door voorzitter Lidwien en Lidy 
Borgers, sfeermuziek bij binnenkomst, een warme zaal, 
fraai gedekte ronde tafels met prachtige bloemstukken 
daarop. Allemaal ingrediënten voor een warm en gezellig 
samenzijn in zaal ’t Zwaantje. 

Ruim half vijf werd de avond geopend door de voorzitter. 
Een zucht van teleurstelling ging door de zaal toen men 
hoorde dat ds. Hans Hinkamp door griep niet aanwezig 
kon zijn. Daarom werd de dienst geleid door pastoraal 
werker Elly van den Bos, samen met Ellie Weelink en 
Stien Pothof. Ondanks zijn afwezigheid was Hans er 
toch een beetje bij; de teksten die hij speciaal voor deze 
bijeenkomst had gemaakt werden wel gelezen. En met 
name in de overweging herkende iedereen de prachtige/ 
krachtige manier waarop Hans het heden en het verleden 
tot een geheel kan doen samensmelten. De hedendaagse 
gebruiken rond de viering van de geboorte van Jezus 
kennen hun oorsprong in de cultuur van de Germanen 
(denk aan vuur/licht, zonnewende, overvloedige 
maaltijden, samenzijn). Een geweldige overweging. 

De viering werd ondersteund door ons eigen KBO-koor. 
Interim dirigent Harrie Spijkers had ter ondersteuning van 
de zangeressen toetsenist Mark Burgers uitgenodigd. En 
dat was een gouden greep. Samenzang werd afgewisseld 
met twee meerstemmige liederen door het koor. 

Jan Hahne, officieel dirigent, luisterde mee en hoorde dat 
het goed was!

Na de viering werd een smakelijke broodmaaltijd 
geserveerd door het vriendelijke personeel van ’t 
Zwaantje. Wat waren de soep, de kroketten, het 
kerstbrood en de broodjes weer overheerlijk. Koffie en 
thee waren er naar believen. 

En na al die koffie is het dan toch echt tijd voor een ander 
drankje. De sapjes, wijntjes en een enkel biertje gingen 
er van harte in. Vooral toen, onder zoete klanken, de vijf 
dames van Colorful binnenkwamen. 

Wat een prachtig optreden hebben die Grolse dames 
aan de gasten voorgeschoteld. Prachtige kerstliederen, 
bekend en minder bekend, werden in twee sessies van 
25 minuten ten gehore gebracht. En toen aan het eind 
van hun optreden de grote lampen uitgingen en de 
ruim 90 aanwezigen elkaar met het kleine lichtje in de 
hand  ‘We wish you a merry Christmas’ toezong, was het 
sfeertje compleet. 

Traditiegetrouw 
werden tot slot, de 
kerststukken weer 
verloot. 
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Met spanning werd gekeken wie er met zo’n fraai bakje, 
gemaakt door de leden van de KBO  bloemschikcursus, 
naar huis mocht gaan. Bij 12 gelukkigen prijkte die avond 
een letterlijk schitterend stuk thuis op tafel. 

21 December 2022 gaat de KBO-boeken in als de dag van 
het bijzondere en sfeervolle Kerstfeest, voor het laatst in 
de zaal van Pillen. 

Dank aan de leden van de werkgroep Ellie van den Bos, 
Els Milder, Ellie Weelink en Stien Pothof. 

Dank aan ds. Hans Hinkamp en aan docente  
Hettie Krajenbrink en haar bloemschikcursisten. 

Dank aan de medewerkers van HCR ’t Zwaantje’  
en de bestuursleden van de KBO. 

Dank aan al deze mensen is zeker op zijn plaats. 

Kerstviering 21 december (2)
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Kortingen
KORTINGEN Speciaal voor leden van KBO Lichtenvoorde

Juristentelefoon: JUUST advocaten Tel. 0544-397 200

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

Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Dijkstraat 5:
Voor € 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.

In september bieden we weer een cursus “Bridgen voor beginners” aan. 

Onder leiding van Sandra Crooij gaat u op speelse wijze kennis maken met dit 
prachtige kaartspel en tevens denksport. Na deze beginnerscursus kunt u uw eerste 
stappen zetten in de bridgewereld. Binnen de 5 clubs van onze KBO is zeker een plek 
voor u als nieuweling. De cursus bestaat uit 12 lessen van 2½ uur met een mogelijke 
uitbereiding van nog 2 lessen. Binnen de lessen is er ruimte voor persoonlijke 
aandacht en begeleiding.

• Bijdrage: € 105,- inclusief lesmateriaal
• Plaats: De Treffer, ruimte 2
• Wanneer: donderdagmorgen 09.30 – 12.00 uur
Cursusleider: mevrouw Sandra Crooij

Informatie en aanmelden: uitsluitend telefonisch tussen 18.00 en 18.45 uur bij: 
Ton Jolij. Telefoon: 06 4113 0412 of mail naar: educatie@kbolichtenvoorde.nl

Bridgeles voor beginners
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Weekoverzicht activiteiten

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

Schema van voorbereiding voor 2023 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie
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 mobiel(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 Tekenen en schilderen met Alied
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 -12.00 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



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 31

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: 
Els Milder, coördinator tel. 06 3618 5035

Vrijwillige Belasting-/adviesservice:  
Jos van Lith, coördinator tel. 0544 372967/
   06 36185035

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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