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- Personenvervoer en groepsvervoer 
 (8 pers.)
- Vervoer luchthavens Nederland 
 en Duitsland
- Vervoer ziekenhuis, ook radiotherapie

0544-374402
info@taxioostgelre.nl
www.taxioostgelre.nl

Zowel privé als zakelijk

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
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De Treffer is een uitgave van 

Krachtige

Belangen

Organisatie

Raadhuisstraat 18a, 
7131 CM Lichtenvoorde 
E-mail: info@kbolichtenvoorde.nl 
Website: www.kbolichtenvoorde.nl 
Bankrekening: NL27 RABO 0386 106 517
t.n.v. KBO Lichtenvoorde
KvK: 40102366

Telefoon secretariaat: 0544-397073 
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. 
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Redactie: 
Joke Wolterink, Ans Vonhof, Annette de Jong-Hassing,  
Ton Jolij, Ans Frenken, Hans Winters,  
Stien Pothof-Oolthuis

Contributie per lid per kalenderjaar: € 25,00
Aanmelden kan via website, via mail of op de 
inloopmorgens op de Treffer aan de Raadhuisstraat.
De Treffer verschijnt 10 x per jaar

Reacties en/of bijdrages aan de Treffer
Kunt u inleveren via mail of schriftelijk op ons 
postadres.

Wilt u ons steunen met een advertentie In de Treffer? 
Wij nemen na uw melding aan 
info@kbolichtenvoorde.nl omgaand contact met u op.

Foto voorpagina: Laurens Wopereis

Druk: Drukkerij Westerlaan

Beste lezer,
2020 ….Een mooi jaar voor iets nieuws!
“Hè, wat is dit nu?”
‘De Treffer’? Ja u ziet het goed. Een gloednieuwe 
uitvoering van ons vertrouwde ‘KBO Mededelingen’ 
maandblad. Daar waar mensen werken, worden ideetjes 
geboren. En een van de ideeën die vorig jaar opborrelden, 
was een facelift voor ons verenigingsblad. “En kan 
dat uut, zo’n mooi blad, een magazine, in kleur?” zal 
menigeen zich nu afvragen. Ja, wees gerust. We hebben 
hier, dankzij de fijne medewerking van onze adverteerders 
en Drukkerij Westerlaan, een kostendekkend plaatje voor 
kunnen opstellen. Hulde en dank! Maar dit blad heeft ook 
kunnen ontstaan dankzij de voortvarende inzet van Hans 
Winters, Ton Jolij en de dames die de opmaak maken: 
Joke Wolterink en Annette de Jong. En dan de andere 
redactieleden niet te vergeten: Ans Vonhof, Ans Frenken 
en ondergetekende. 2020, Sowieso al een prachtig jaartal, 
is een mooi moment voor veranderingen die lang in 
herinnering mogen blijven. Dit geldt niet alleen voor ons 
magazine maar evenzeer voor de toetreding van KBO 
Lichtenvoorde tot ‘Majeur’. Per 31 dec. 2019 behoort de 
samenwerking met KBO Gelderland tot het verleden, op 
naar Majeur! 2020 Het jaar waarin we het 3e lustrum 
van ons gebouw ‘De Treffer’ ingaan. De voorgaande  
lustra waren super, dus durven we voorzichtig hopen op 
succes voor de  komende jaren. En waarom zou dat ook 
niet opgaan voor magazine ‘De Treffer’ en het piepjonge 
‘Majeur’. 2020... Hopelijk biedt dit mooie ronde jaartal 
ons, het ZILVEREN CEMENT van de samenleving, zoals 
Manon Vanderkaa onze generatie graag aanduidt, 
allemaal iets nieuws. Iets goeds waar u van gaat genieten. 
Wij, uw bestuur en de redactie, hopen met de eerste 
uitgifte van ‘De Treffer’ u een paar fijne KBO momentjes 
te bezorgen. En voor het geval ik u nog niet persoonlijk de 
hand heb mogen schudden: Ik wens u een zalig ,gezond 
en fijn nieuwjaar toe. 

Stien Pothof – Oolthuis,  vz.  

Van de voorzitter
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Van de bestuurstafel

Agenda
* Vrijwilligersmiddag: 19 feb. 14.00 uur
* Themamiddag Belastingadviesgroep: 26 feb. 13.30 uur !!.
* Bloemschikken: 12 feb., 11 mrt., 01 april. 
* Algemene Leden Vergadering ALV: 25 maart, 14.00 uur 
* Wandelvoetbal: Elke woensdag 09.30 uur
* Wandelen: Elke donderdagochtend v.d. even weken. 09.30 uur. 

KBO  ZOMERSTOP: ma. 27 juli t/m vr. 14 aug.
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Vrijwilligersmiddag woensdag 
19 feb. 14.00 uur

Om haar dank jegens de enorme inzet van haar vrijwilligers  te 
uiten, nodigt het bestuur alle vrijwilligers  ook in 2020 graag uit 
voor een gezellige middag. Alle vrijwilligers ontvangen voor deze 
middag een persoonlijke uitnodiging met antwoordstrook. Wij 
verzoeken een ieder die graag komt om dit antwoordstrookje in 
te leveren. Dit i.v.m. de organisatie. 
Waar gewerkt wordt, worden wel eens vergissingen gemaakt. 
Bent u vrijwilliger en heeft u geen uitnodiging gehad, meldt dat 
dan s.v.p daar waar het hoort, bij het secretariaat.  

Algemene Leden vergadering.25 maart.

Het bestuur nodigt haar leden van harte uit voor de algemene 
ledenvergadering van 2020.
De agenda voor deze bijeenkomst zal z.s.m en ruim voor de 
vergadering , ter kennisgeving gepubliceerd worden op het KBO 
prikbord in ‘De Treffer’ en in de eerstvolgende  editie van dit 
magazine. 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 5

Terugblik op buitengewone  
ledenvergadering 3 december 2019

Ruim 50 leden gaven gehoor aan de oproep om de 
buitengewone ledenvergadering bij te wonen. 
Agendapunt 1: Woord van welkom en  het vaststellen 
van de agenda.  Agendapunt 2: Beëindiging lidmaatschap 
bij KBO-Gelderland per 31 dec.  en voortgang van het 
fusieproces KBO-PCOB :
De voorzitter gaf een chronologische opsomming van 
alle gebeurtenissen sinds eind 2015 . Want in die periode 
hebben unie KBO en PCOB uitgesproken om te gaan 
samenwerken met als doel om op termijn samen op te 
gaan in 1 vereniging onder 1 naam. Bureau-technisch 
werkt men sinds 2017 samen op 1 kantoor, aanvankelijk 
in Utrecht, nu in Nieuwegein. 
Wij, als leden, zien die samenwerking tot uiting komen 
in de uitgifte van 1 gezamenlijk maandmagazine ( KBO-
PCOB blad), belangbehartiging op heel veel fronten, 
ledenvoordeeltjes bij zorgverzekeraars etc. Echter om 
organisatorisch en juridisch op 1 lijn te komen, blijkt 
een hele puzzel. De Unie KBO blijft vasthouden aan een 
structuur waarin de provinciale bonden de grootste 
zeggenschap hebben en houden. 
De PCOB staat een andere organisatie ( ons inziens een  
lossere, modernere, meer hedendaagse) voor ogen. Een 
organisatie waar de locale verenigingen rechtstreeks 
lid kunnen zijn van de landelijke Unie of PCOB . Met 
daarnaast een middenkader waar locale verenigingen 
hun vragen op welk gebied dan ook kunnen neerleggen. 
Denk aan het verzorgen van cursussen voor VOA’s, 
veiligheidscoaches etc., voorlichting aan besturen, 
belastingadviseurs.
De starre houding van met name KBO Gelderland strijkt 
menig Gelderse vereniging tegen de haren. Zo ook bij KBO 
Lichtenvoorde.

In het voorjaar 2019 hebben wij onze leden uitgenodigd 
om op 6 mei naar een gezamenlijke bijeenkomst van 
alle KBO afdelingen van Oost Gelre te komen. Daar is 

de ongerustheid en ontevredenheid van een aantal 
afdelingen in Gelderland, waaronder binnen Oost Gelre, 
tot uiting gebracht. Daar is toen voorgesteld om het 
lidmaatschap bij KBO Gelderland op te zeggen per 31 
dec. Daar dit statutair 6 maand voorafgaand gedaan moet 
worden, was de informatieve bijeenkomst ruim voor 
31 juni gepland. Die 6e mei hebben de afdelingen van 
Oost Gelre een motie van wantrouwen jegens het KBO-G 
bestuur opgesteld en ingediend. Deze motie is uitgebreid 
in de voorjaarvergadering te Westervoort besproken en 
het KBO-G bestuur heeft beterschap beloofd. Edoch… we 
zijn teleurgesteld in hun opstelling  betreffende openheid 
en transparantie naar ons als afdelingen. De afmelding 
per 31 dec. 2019. heeft inderdaad plaats gevonden. 
Om het vanaf dat moment kort te verwoorden: Er is 
veel gebeurd / besproken binnen Unie KBO en tussen 
Unie KBO en PCOB . Maar de Unie blijft volharden in 
standpunten waarin zich een aantal provinciebesturen 
niet kunnen vinden maar ook een 13 tal Gelderse 
afdelingen; o.a. KBO Lichtenvoorde en KBO Lievelde.  
Agendapunt 3: Toelichting en pp presentatie betreffende 
punt 2. 
Na  punt 2 en 3 werd de leden gevraagd om hun mening 
inzake de kwestie wel of niet lid blijven van KBO-G te 
geven.
Het bestuur kreeg middels een warm, ondersteunend 
applaus mandaat om door te gaan op de ingeslagen weg. 
Dus de afmelding bij KBO-G, per 31 dec.,  wordt niet 
ingetrokken. 
Agendapunt 4: Als we geen lid meer zijn van KBO-G dan 
aanpassen HHreglement  artikel 7, lid 2 en 3.
Agendapunt 5: Rondvraag en sluiting.
Voor nadere details van  deze buitengewone 
ledenvergadering verwijzen we naar het verslag dat 
gemaakt is en ter kennisneming ter tafel ligt op 25 maart 
tijdens de ALV. 

Bestuursvergadering.

Het algemeen bestuur vergadert elke eerste woensdag van de maand. Aanvang 09.30 uur. Voorafgaand hieraan 
en op alle andere woensdagen bent u allen welkom om even binnen te wippen voor een vraag, een babbeltje of 
anderszins. 
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Hoe nu verder? 
Per 1 jan. 2020 horen wij bij ‘Majeur’
Wie zijn wij? Wij zijn KBO Lichtenvoorde, KBO Lievelde en 
11 andere Gelderse KBO afdelingen die zich afgescheiden 
hebben van KBO-G. Omdat de Unie KBO (lees een aantal 
provincies) ons (nog)niet rechtstreeks als lid wil opnemen, 
zouden we nergens thuishoren. 
Omdat wij belangenbehartiging van de leden hoog in 
het vaandel hebben staan, zou dat betekenen dat er 
een aantal voordelen weg gaan vallen voor ons allen. 
Dat wil uw bestuur uiteraard niet. En  met ons willen 
dat gelukkig meer mensen en organisaties niet. PCOB 
biedt ons de gelegenheid om onder hun hoede te vallen 
zonder dat wij als vereniging maar vooral u als lid, daar 
geen nadelige gevolgen van ondervinden. ‘Majeur’ is in 
het leven geroepen om ons ‘weggelopen’ KBO ers een 
veilig onderdak te bieden met behoud van eigen identiteit  
en  alle voorzieningen die wij gewend waren. Majeur is 
hiermee een ‘smaldeel’ van PCOB. Het is heel jammer 

dat het zo ver heeft moeten komen. Want als het puntje 
bij paaltje komt willen alle afgescheiden afdelingen niets 
liever dan binnen de Unie blijven. En dan gaan fuseren 
met de PCOB. PCOB blijkt in deze hele procedure een 
uitermate open ,eerlijke en constructieve houding  jegens 
de Unie in te nemen. Een brief van PCOB voorzitter Rik 
Buddenberg  aan de Unie KBO geeft die positieve houding 
duidelijk weer. 
Indien er ruimte is in dit magazine zal deze brief hier 
afgedrukt worden. Maar zeker willen wij deze op ons 
prikbord aan u kenbaar maken. 
Echter.. het laatste woord in deze kwestie is nog lang 
niet gezegd. Langzamerhand komen er toch barstjes  in 
het Unie KBO bolwerk. Men ziet waarschijnlijk toch wel 
in dat het aansluiten van trouwe KBO afdelingen bij 
‘Majeur’ toch ook niet de gewenste situatie is en lijkt 
een rechtstreekse aansluiting bij de Unie, zonder tussen-
lidmaatschap bij een provinciale bond, ergens aan de 
horizon te gloren. Wordt vervolgd. 

Zit je rustig thuis, krijg je opeens een telefoontje uit 
Groenlo van de personeelsvereniging van Probroed & 
Sloot. Of we een paar dagen later wel even tijd hebben 
om een mooie cheque op te halen?
Een gulle gift? Hoezo en waarom en van wie? 
Wat blijkt? Het bedrijf aan de Zwolseweg  stelt aan haar 
personeelsleden dagelijks 2 stuks fruit gratis te beschik-
king. De directie stelt daar tegenover een vrije gift van 
het personeel. Die vrije gift wordt door de directie weer 
afgerond tot een mooi bedrag en dat bedrag wordt aan 
4 organisaties gedoneerd. Personeelsleden mogen een 
voordracht voor die bestemming doen, En wat blijkt?
 Onze leden Francis en Huub ter Bogt hebben een doch-
ter Esther. Zij is werkzaam bij Probroed. En zij heeft onze 

vereniging voorgedragen voor die donatie. Hoe mooi kan 
het zijn!!
Dus secretaris Jan Wolterink en uw voorzitter togen op 
18 december blij op het Grolse aan om daar vervolgens 
tijdens een heel gezellig samenzijn een mooie cheque  ter 
waarde van €750,00 in ontvangst te nemen. Als beste-
dingsdoel hebben wij aangegeven de gelden te willen 
uitgeven aan audio- visuele middelen. Lees beamer, 
geluisapparatuur, PC’s etc. Dit komt de hele vereniging 
ten goede. 
Onze dank aan Probroed & Sloot  maar vooral ook aan 
Esther ter Bogt. Een bloemetje voor haar nadat de kerst-
boom weer opgeruimd is, was wel op zijn plaats!

‘Majeur‘

Gulle gift Probroed & Sloot
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Op 23 september 2019 begon de eerste reeks van 10 
lessen portret schilderen onder de bezielende leiding van 
Bennie Harbers. Om de andere week (oneven) komen 7 
cursisten in de Treffer bij elkaar hun talent en passie voor 
het schilderen tot uitdrukking brengen. Het resultaat mag 
er zijn. Door de voortreffelijke voorbereiding van Bennie 
en de te gebruiken materialen, die voor elke cursist in 
een handige bigshopper bij aanvang gereed stond, is deze 
cursus voor iedereen goed te volgen. 

De eerste vijf lessen werkte iedereen aan hetzelfde 
portret. Er wordt geschilderd met olieverf op een 
hardboard ondergrond. Op vier verschillende plankjes 
werd dit stap voor stap door Bennie voorgedaan. Naast 
handige tips hoe het materiaal te gebruiken en te 
onderhouden, werd er voorgedaan hoe de kleuren het 
best gemengd kunnen worden om een goede huidskleur 
te krijgen. Als je even niet meer wist hoe je verder moest 
gaan, dan werd je geholpen met een tip, een kleine 
verbetering of een bemoedigend woord. Af en toe komt 
er iemand binnen lopen, of wordt er koffie geserveerd, 
maar meestal wordt er zo geconcentreerd en in alle rust 
geschilderd, dat de tijd voorbij vliegt. Het tekenen van het 
portret met behulp van carbonpapier is laagdrempelig, 

maar geeft een goede basis te komen tot een goed 
uitziend portret. Na de derde les werd het TV- scherm 
erbij gebruikt voor een nog scherper contrast van licht en 
schaduw en op deze manier lukte het langzaam iedereen 
er een geweldig schilderij van te maken. Hoewel iedereen 
hetzelfde gezicht heeft geschilderd, is het verrassend 
te zien hoe verschillend de resultaten zijn o.a. door het 
gebruik van kleuren en penseelstreken. Toch blijft Oskar 
herkenbaar.

De laatste vijf lessen koos iedereen voor zichzelf welk 
portret ze wilden schilderen. Een dochter, een zoon, een 
kleinkind…… en voor degenen die alle tips en trucs nog 
eens rustig wilden nalezen, werd alles op papier gezet. 
De sfeer was geweldig en er zijn schitterende portretten 
gemaakt op een heel eigen unieke manier! 
De afsluitende les is op maandagmorgen 10 februari 
2020 van 9.30 tot 11.30 uur. U bent natuurlijk van harte 
welkom om een kijkje te komen nemen.

Portret schilderen met Bennie Harbers
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Omdat er veel belangstelling is, start er op maandag 17 
februari 2020 opnieuw een cursus portretschilderen voor 
beginners.
Deze cursus bestaat uit 10 lessen en is elke week op 
maandagmorgen van 9:30 tot 11:30 uur. De even weken 
is deze cursus in zaal 3 en oneven weken in zaal 1a van de 
Treffer.
Omdat de ruimte in zaal 3 beperkt is kunnen er maximaal 
4 personen deelnemen.  
 
Cursusinformatie:
Met enkele hulpmiddelen wordt stap-voor-stap uitleg 
gegeven om een realistisch portret te schilderen.  
Het portret wordt geschilderd aan de hand van een 
portretfoto en of tv-scherm.
De eerste 5 lessen schildert iedereen een zelfde 
onderwerp. Na 5 lessen een vrij onderwerp. 
Er wordt geschilderd met olieverf, nat-in-nat op 
hardboard, 30 X 40 cm.
Een bigshopper met starters materiaal (olieverf, medium, 
penselen, hardboardplaatjes etc.) is voor  € 40,-- 
beschikbaar.
Voor KBO-leden zijn de kosten € 25,-- per deelnemer 
exclusief materiaal.
Cursusleider: Bennie Harbers 06-38 68 50 41
 

Aanmeldingsformulier nieuwe cursus portretschilderen 
voor beginners

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

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

Postcode en  woonplaats:  .............................................................

Telefoonnummer  ..............................................................................

E-mailadres:  .......................................................................................

IBAN Bank-/gironummer: ...............................................................

Bent u lid van de KBO?    ja    nee

Nieuwe cursus portret- 
schilderen voor beginners
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6 december 2019,  19.00 uur. 

Langzaam vult ruimte 1 zich met biljartliefhebbers, 
liefhebbende echtgenotes (of zij ook van het spelletje 
houden is mij niet bekend) , met  verzorgsters van de 
inwendige mens en tot slot met de 4 finalisten Joop 
Wopereis, Pim Schepers, Henk Eiting en Theo Engelbarts. 
Zoals al 23 keer  eerder, vindt op een van de laatste 
vrijdagen voor de kerst de finale van de najaar kompetitie 
van ‘De olde leu’   plaats. En als altijd was ook nu de 
spanning weer volop aanwezig maar nog meer dan dat 
was er de sfeervolle gezelligheid. Want kampioen worden 
is leuk maar de weg er naar toe is nog leuker . Het hele 
najaar wordt er in de ochtenduren gestoten, gepikeerd 
en gemasseerd om tot een mooi persoonlijk gemiddelde 
te komen. Leuk voor de spelers maar ook heerlijk voor de 
kijkliefhebber van het spelletje. 

Je zit lekker warm, een kopje koffie er bij,  een praatje 
en een mooi partijtje om naar te kijken. Er zijn slechtere 
manieren om de natte herfstochtenden door te komen.  
En dan de finaleavond.
 Zoals gezegd alle ingrediënten aanwezig voor weer een 
fijne avond. Competitieleiders Bennie Weenink en Jos te 

Brake hadden er weer alles aan gedaan om deze avond 
tot een climax van de competitie te maken. Koffie, wat 
lekkers erbij. Drankjes vergezeld van schalen vol met 
lekkere hapjes ( dank aan Jose W. en Annie te B. ) . En 
een aantal prachtige partijen biljart, die onder fluisterend 
commentaar van de toeschouwers, in spanning gevolgd 
werden. 

Rond 09.00 uur werd de partij tussen Henk en Theo 
gespeeld. Een half uur later was het de beurt aan Joop en 
Pim. Tegen 22.00 uur kon de prijsuitreiking gaan plaats 
vinden. Lovende woorden waren er van de voorzitter voor 
Jos te Brake en Bennie Weenink . Zij hebben sinds midden 
oktober 8 weken lang de administratie puik bijgehouden. 
Dank was er aan alle deelnemers. Zij maken uiteindelijk 
de competitie tot een mooi en spannend geheel en tot 
slot was er lof voor  de winnaars. Zij mochten allemaal 
een prachtig vleespakket mee naar huis nemen. 
De uitslag die voor eeuwig de boeken in gaat is als volgt: 
1 en  Kampioen; Pim Schepers, 2. Joop Wopereis, 3. Theo 
Engelbarts en als 4e eindigde Henk Eiting. Alle eer en 
felicitaties voor deze mannen. Volgend jaar weer en dan 
revancheren zich alle heren die er op de 6e december 
niet aan te pas kwamen. !!  

Finaledag biljarten ‘De olde leu’
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Het jaar 2020 is al weer een maand oud. Wat vliegt de tijd. Ik weet nog zo goed dat we van 1999 naar 2000 gingen. 
Iedereen( nou ja, bijna iedereen) hield zijn hart vast of de computers geen gekke dingen zouden gaan doen. En wat 
schetst ieders verbazing….. niets aan de hand. 

Bij de KBO is echter wel iets aan de hand. We krijgen een nieuw magazine. En ook nog in kleur.  Ook ik heb een stukje in 
het nieuwe blad gekregen. De bedoeling is dat de jarigen en de zieken in één artikel genoemd worden. Het heeft me wel 
wat hoofdbrekens gekost maar we zijn niet voor één gat te vangen. 
Zieken en jarigen. Zijn er overeenkomsten? Ik denk het wel. Je kunt bij beide op visite gaan, je kunt beide een bos 

bloemen geven. En wat dacht u van een 
knuffel of een stevige omhelzing? Met de 
nodige dosis humor kun je ook bij beide 
aankomen.

Ik wil vanaf deze plaats alle zieke mensen 
heel veel beterschap wensen.
De jarigen wil ik van harte feliciteren 
en een fijne dag wensen. Ik hoop dat in 
beide gevallen u fijne mensen om u heen 
heeft.
Kijk…. er zijn toch meer overeenkomsten 
dan ik gedacht had.

Ans Vonhof

Voor onze zieken en jarigen

Zorg dat je er bij komt! 

Wie van ons de activiteitengids van ‘ De Treffer’ doorleest 
zal tot de conclusie komen dat er niet alleen activiteiten 
worden georganiseerd, die het lichamelijk welzijn 
bevorderen maar eveneens activiteiten die gericht zijn 
op het  geestelijk en maatschappelijk welzijn. Ook voor 
ouderen is het immers belangrijk om ontwikkelingen in de 
samenleving te blijven volgen. 
Voor wat dit laatste betreft is er de studiekring, die in 
tweewekelijkse bijeenkomsten aandacht schenkt aan 
allerlei actuele en maatschappelijke onderwerpen. In 
de afgelopen maanden werd er aan de hand van vooraf 
verzamelde documentatie gesproken over de gevaren van 
straling voor de gezondheid, de problematiek rondom de 
uitstoot van stikstof en de maatregelen om dit op basis 
van het afgesloten klimaatakkoord terug te dringen, de 
werkwijze van Lotus(gastspreker), preken over wraak en 

woede, problemen in het onderwijs, de jeugdzorg, 75 
jaar bevrijding van Nederland, de droom van China, de 
dreigende pensioenkorting e.d. De klimaatproblematiek in 
de landbouw kwam aan de orde tijdens een bezoek van de 
leden aan de biologische kringloopboerderij van de familie 
Ruesink in Aalten.  

Al met al teveel om op te noemen. Inmiddels hebben we 2 
nieuwe leden voor onze studiekring mogen verwelkomen. 
Graag willen we ook andere belangstellenden uitnodigen 
om eens vrijblijvend met onze studiekring te komen 
kennismaken. De studiekring heeft haar bijeenkomsten 2 x 
per maand op de eerste en derde maandagmorgen van de 
maand (tussen 9.30 en 11.30 uur).      
Nadere informatie bij ondergetekende. 
Steven Kuijt, Frans Halsstraat 10, 7131 VW Lichtenvoorde.
Telefoon 0544-370298 

Studiekring
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Themamiddag belasting- en  
financiële adviezen groep  

op 26 februari 2020

Gewoontegetrouw organiseert de belasting en financiële 
groep ook dit jaar weer een informatiemiddag in de 
Treffer.

Zoals in vorige jaren zullen voor de pauze weer enkele 
actuele onderwerpen worden behandeld.

Eerst komt Hettie Rathstaak ons iets vertellen over hoe te 
handelen wanneer iemand ogenschijnlijk een hartaanval 
krijgt. Dat kan ons allemaal overkomen en het is goed, 
wanneer je daarop bent voorbereid.
Vragen als…wie bel ik, wat doe ik als eerste en hoe gaat 
zo’n proces verder. 
Zij komt dit op een eenvoudige manier uitleggen.

Een ander actueel onderwerp is evenals vorig jaar het 
thema energiebesparing.
Oost Gelre wil in 2030 aardgasvrij zijn.
Nu doen velen niets en wachten af. Anderen zijn 
reeds klaar of nemen de eerste stappen met isolatie, 
zonnecollectoren, warmtepompen  enz.
Zou het niet handiger zijn wanneer de gemeente het 
initiatief neemt en dit probleem per buurt of straat 
organiseert. Nu doet iedereen wat, maar collectief staan 
de burgers natuurlijk veel sterker. 
Drie medewerkers van de gemeente, te weten Marcel 
Reintjes, Arjan Spaargaren en André te Brake  komen ons 
informeren en tekst en uitleg geven.

Na de pauze gaan Henk en Marika van Beek zoals 
gewoonlijk U informeren over nieuwe wetten en 
voorschriften in 2020 en geven zij wat tips voor het 
invullen van Uw aangifte inkomstenbelasting over 2019.
Deze aangifte kunt U namelijk vanaf de naderende 1ste 
maart 2020 weer invullen.

Natuurlijk staat de belastinggroep weer klaar om U 
daarbij te adviseren of de aangifte voor U te verzorgen. 
Neem daarvoor s.v.p. ruim tevoren contact op met Uw 
belastinginvuller. Is het voor de eerste keer, dat U hulp 
wilt inroepen, neem dan contact op met de coördinator 
van de groep Henk van Beek. Telefoon 370255.
Hij zorgt er dan voor, dat een van de leden van de groep 
zich bij U meldt om de aangifte en eventuele huur- of 
zorgtoeslagen  te verzorgen.

Wij verwachten deze middag, gelijk in voorgaande jaren, 
weer veel belangstelling.

We beginnen om 13:30 uur  op woensdag 
26 februari 2020.

Iedereen, lid of geen lid, is welkom. 

Henk van Beek
Coördinator belastinggroep KBO Lichtenvoorde.

Elk jaar weer weten onze fanatieke fietsers weer een mooi bedrag over te houden van hun fietsvierdaagse. Na aftrek van 
alle gemaakte kosten  en daar hoort natuurlijk ook een persoonlijke versnapering voor de commissieleden toe, slaagden 
zij ook in 2019 er in om geld over te houden. En hoe mooi is het dat zij dat bedrag aan het bestuur overhandigen met 
de opmerking: “Zie maar eens of je er een mooie bestemming voor hebt’. En die bestemming was gauw gevonden. De 
filmapparatuur behoefde net op dat moment wat update. 
Er moest zo het een en ander nieuw aangeschaft worden. Nou en dan is 1 en 1 al gauw 2.  De heren filmtechnici Bennie 
en Berry blij, de filmliefhebbers tevreden. Wat wil een bestuur nog meer. Fietscommissie.. bedankt. Petje af voor jullie!

Fietscommissie ook in 2019 weer gul:
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De midwinterhoorn verspreidt, bij binnenkomst,  haar 
warme tonen over de bezoekers van de jaarlijkse 
Kerstbijeenkomst van “onze” KBO. Het thema van de 
viering “Licht zijn voor elkaar” werd letterlijk in de praktijk 
gebracht door het doorgeven van lichtjes aan elkaar. De 
voorzitter opende de zeer goed bezochte bijeenkomst 
waarbij ze een ieder toe wenste om licht voor elkaar te 
zijn. 
De werkgroep (Ds. Hans Hinkamp, onze pastor emeritus 
Elly van de Bos, Elly Weelink, Els Milder en Evy Veuger) 
had een sfeervolle  dienst samengesteld waarbij het 
thema als een rode draad door de teksten en liederen 
liep. De viering werd opgeluisterd door liederen van een 
voortreffelijk op dreef zijnd KBO koor o.l.v dirigente Marjo 
Spekschoor  en Bas Tieltjes aan de piano. Waar het kon 
werd door iedereen uit volle borst meegezongen .
Traditioneel werden de 4 kaarsen ontstoken met de wens 
om licht te zijn voor iedereen. De vurige gebeden van 
dominee Hans Hinkamp, het gedicht van Evy Veuger; het 
paste allemaal. Het Kerstsprookje : ‘Alle vreemdelingen 
eruit!’ krachtig verteld door pastor Elly, was zeer treffend, 
gezien de situatie in veel dorpen en steden in zowel 
Nederland als daar buiten. Haal alles wat buitenlands is 
uit de schappen ( lees maatschappij) en zie hoe schraal 
het wordt in Nederland. Vrij vertaald; de vreemdeling 
maakt Nederland rijker! 
De lezing van ds. Hinkamp was genomen uit Lukas 1.  
Een zeer kort en krachtig kerstverhaal over de geboorte 
van het Kerstkind. In de overweging nam pastor Elly ons 
mee terug naar haar jeugd en Kerstmis van toen. Velen 
herkenden zich in haar woorden.
De royale opbrengst van de tussentijdse collecte was 
duidelijk een signaal dat de aanwezigen ook licht willen 
zijn voor  Lichtenvoordse medemensen met een zeer 
beperkte beurs. De opbrengst wordt nog aangevuld met 
een bijdrage van het bestuur van de KBO. Dit alles in de 
hoop dat ook die mensen een  beetje licht in de donkere 
dagen mogen zien. 
Als slotlied van de viering was gekozen voor   ‘Ik dreum 
vaak van een witte Kerst’. Dit deed de dominee, gezien de 
weersvoorspellingen, opmerken: “Dreum nog mor effen 
wieter” 
De bijeenkomst werd afgesloten met een klein concert 
van Gaudio o.l.v. Frans Thomassen. Prachtige zang werd 
afgewisseld met Achterhoekse verhalen verteld door 
Francis Coersen. Een viering kortom waarvan Stien zou 

zeggen; ”Ik krieg ’t er helemoal warm van”. Tot slot 
werden traditiegetrouw de kerststukken (Dit jaar gemaakt 
door 8 dames van de KBO bloemschikcursus) verloot, 
waarbij niet onvermeld, dat ondergetekende met een 
mooi kerststuk “op huus opan” is gegaan. 

Hans Winters.

Beste reislustige leden van de KBO

De reisorganisatie heeft de reizen voor het jaar 2020 al 
vastgelegd. Hieronder komen de data en gegevens.
De 5-daagse reis gaat dit jaar van 18 t/m 22 mei 2020.
We gaan net over de grens bij Groningen en wel naar het 
plaatsje Papenburg.
We logeren in het Parkhotel Papenburg.
De 7-daagse reis is van 19 t/m 25 juli 2020 
naar Thüringen.
We logeren in Werrapark Resort  Hotel Frankenblick in het 
stadje Masserberg.

Ook zijn we doende om een extra dagreis naar het 
Rijksmuseum te organiseren. 

Hierover komt nog 
verdere informatie.

De reis-commissie.

KBO Kerstviering 2019

Reizen 2020
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En dan is het 2020. Een jaar dat staat in het teken van 
verbinding en samenwerking.
Na een mistig begin van het jaar is het tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op donderdag 9 januari in de Treffer 
helder en warm. Na alle weerrecords van 2019 begint ook 
dit jaar met een record van bijna 13 graden celsius in de 
tweede week van januari.

Bij binnenkomst werd iedereen getracteerd op koffie en 
kniepertjes met slagroom en liep de Treffer al snel gezellig 
vol. Er werden handen geschud, mensen omarmd en de 
beste wensen uitgesproken. 
Om tien uur hield de voorzitter Mevr. S. Pothof een 
inspirerende toespraak, waarin ze allereerst iedereen 
welkom heette. 

Vervolgens sprak ze haar grote waardering uit voor al 
het werk dat is verzet in 2019 door alle vrijwilligers. 
Kort haalde ze een aantal punten aan, zoals de huidige 
situatie rond de PCOB, het ter perse gaan van het eerste 
maandmagazine `de Treffer`, de vrijwilligersmiddag op 
19 februari en het gegeven dat Oost-Gelre een hoog 
percentage burgerparticipatie heeft, waarvan de KBO met 
haar bijna 130 vrijwilligers een groot deel uitmaakt. 

Ook wordt in 2020 het 75ste bevrijdingsjaar gevierd. 
Hier wordt door de 4 en 5mei commissie aandacht aan 
besteed middels een indrukwekkend verhaal over de 
komst en ondergang van de Joodse bevolkingsgroep 
in onze omgeving. Zeer aanbevelingswaardig. Vrijheid 
betekent geen oorlog en geen bezetting. Vrijheid 
betekent ook de persoonlijke vrijheid te mogen zijn wie 
je bent, zonder daarmee de vrijheid van een ander te 
beperken. Verbinden en samenwerken op gelijkwaardig 
niveau. Het gaat goed met de KBO. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 25 maart zullen de resultaten van 
het achterliggende jaar besproken worden, maar ook voor 
komend jaar zijn de vooruitzichten goed. 
Hierna werd gezamelijk het glas geheven en geproost op 
het nieuwe jaar en alles wat het ons zal brengen. Onder 
het genot van een drankje en een hapje werd het een 
gezellig treffen, waarin veel verhalen werden opgehaald 
en nieuwe voornemens werden besproken.  

Nieuwjaarsreceptie 2020
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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.

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
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In 2020/ 2021 zullen er Techniek workshops georganiseerd 
worden onder de vlag van de KBO  (krachtige Belangen 
Organisatie  voor 50+) in Lichtenvoorde. 
De bedoeling van deze workshops is de ‘grondbeginselen 
van bepaalde (eenvoudige) technieken te leren kennen’ 
Eenvoudige handelingen om kleine zaken zelf te kunnen 
repareren of uit te voeren.
Basiskennis en zelfredzaamheid.  
Hieronder valt te denken aan, in willekeurige volgorde,  
eenvoudige: 
-  Fietsreparaties. Denk aan: band plakken, verlichting 

repareren, ketting erop leggen enz. Van voor- tot 
achterband.

-  Elektriciteit. Denk aan: lamp, stop, stekker vervangen/ 
verlengen/ ophangen enz.

-  Loodgieterswerk. Denk aan: lek lokaliseren/ dichten, 
afvoer reinigen, verstopping opheffen enz.

-  Schilderen binnen en buitenwerk. Denk aan: soorten 
verf, mengen, soorten kwasten/ rollers. Hoe krijg je het 
beste resultaat. 

-  Werken met hout. Denk aan: voor eenvoudig 
timmerwerkje: plan maken/ berekenen. Opmeten en 
berekenen hoeveel hout nodig, welke zaag, spijkers 
hamer. Leren gaatjes boren, pluggen enz.

-  Eenvoudig metselwerk. Denk aan: hoe maak je specie, 
muurtje metselen, kleine beschadigde muur reparaties 
enz.

-  Eerste hulp bij autopech. Denk aan: band verwisselen. 
Accu opladen, autolamp vervangen. Oververhitting. 
Water/ oliepeil bijvullen enz.

En zo valt er misschien op den duur nog meer te 
verzinnen. Of misschien hebt u zelf een leuke suggestie. 
Die zijn altijd welkom.

Het is de bedoeling ook zelf praktisch aan de slag te 
kunnen om te oefenen, doch dit kan lang niet altijd, door 
gebrek aan ruimte en middelen. Dus vaak zult u er ‚met 
de neus bovenop kunnen staan‘ om de basistechnieken 
in u op te nemen, maar zult u thuis de praktijk moeten 
beoefenen.  

Bij voldoende belangstelling zal in april 2020  de eerste 
techniek workshop worden gehouden en wel de:
Eenvoudige fiets reparaties.
Van voor tot achterwiel‘
-  Waar: Sprenkelder  (Verkoop en fietsreparatie)
- Adres: Mozartstraat 34, 7131 AH Lichtenvoorde
- Wanneer: woensdag 8 april en donderdag 16 april
-  Tijd van 19.30 tot ongeveer 21.30. Bij veel belangstelling 

zullen er 2 of 3 avonden georganiseerd worden. Bij te 
weinig, dan gaat déze workshop niet door. 

-  Kosten: in principe niet. Misschien soms vergoeding voor 
materiaal. 

-  Vereiste: Lidmaatschap bij KBO Lichtenvoorde. Zie  www.
kbolichtenvoorde.nl

Voor meer informatie: Neem contact op met José Klein 
Gunnewiek 06-83333394

Aanmelden via onderstaand strookje:

Aanmelding voor workshop EENVOUDIG FIETS REPAREREN. 

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

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

Tel:  .....................................................................................................................................................................  AANMELDEN VOOR 5 MAART
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Hét vertrouwde adres sinds 1983

Rapenburgsestraat 32 - 7131 CZ Lichtenvoorde

Tel. 0544-371419 - Fax 0544-375150

www.zeilerlichtenvoorde.nl
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“Wat is er toch aan de hand met mijn WIFI”
Dit is de aftrap van onze rubriek, dus laten we dan ook 
maar beginnen bij het startpunt van onze digitale wereld 
namelijk de router en het daarbij horende wifi signaal.
Wifi (de benaming voor W-LAN (Wireless-Local  Area 
Network)  is niets anders dan een vorm van radiogolf of 
elektromagnetische straling 
die door je router wordt 
uitgezonden. Het is dezelfde 
technologie waarmee je 
radiozenders of tv-kanalen 
kan ontvangen via antenne, 
alleen maakt wifi gebruik van 
veel kortere golven dan radio 
of tv. Die golven kunnen niet 
zomaar overal doorheen. Hoe 
meer obstakels er zich tussen 
jou en je router bevinden, hoe 
moeilijker het is om een goed 
signaal te ontvangen. Wat zijn 
enkele typische hindernissen?

1. Metaal
De kortere wifi-golven hebben een hogere frequentie, 
wat voor problemen zorgt met materialen die elektrisch 
geleidend zijn. Kortom, alle metalen. Hoge frequenties 
geven bij het doordringen van metalen obstakels heel 
wat energie af in de vorm van elektriciteit. Concreet: je 
wifisignaal verliest kracht wanneer het door metaal moet 
gaan. Plaats dus geen grote metalen voorwerpen in de 
buurt van je router. Ook een huis met veel betonijzer 
heeft zo zijn eigen gevolgen.

2. Muren
Het is niet alleen het materiaal van bepaalde voorwerpen 
dat voor problemen zorgt bij de passage van wifi. Ook 
de dichtheid van materie speelt een belangrijke rol. 
Muren die bestaan uit beton, baksteen of steen laten 
wifisignalen minder goed door dan een muur uit gips. Dit 
is de reden waarom een wifisignaal soms wel door een 
plafond geraakt, maar niet in een aanpalende kamer op 
de verdieping waar je router staat. Geïsoleerde muren 
hebben hetzelfde probleem voor de reikwijdte van je 
netwerk.

3. Wifi van je buren
Zit je in een appartement of rijtjes huis en zijn er weinig 

zichtbare hindernissen die het signaal van je draadloze 
internet kunnen afremmen? Er is een grote kans dat de 
wifi van de buren de spelbreker is. Wanneer er te veel 
toestellen op een klein oppervlakte uitzenden op de 
2,4 GHz-frequentie waarop het wifisignaal zit, treden er 
storingen op door de overbevolking van de breedband. 

De router heeft de mogelijkheid van 1 tot 12 kanalen. 
Door deze te programmeren op een ander kanaal kan 
oplossingen bieden. Een andere  mogelijke oplossing voor 
dit probleem is om over te schakelen naar de minder vaak 
gebruikte 5 GHz-band, maar niet elke router ondersteunt 
deze frequentie. Maak hierbij wel gebruik van iemand die 
hier kennis van heeft. KPN levert hiervoor een programma 
waarmee je dit kunt testen en her programmeren. Kijk 
ook op de site van jouw leverancier. Die leveren vaak 
programmaatjes om dit te testen en in te stellen

4. Andere elektronica
Niet alleen andere wifinetwerken kunnen de sterkte 
van je signaal doorkruisen. Heel wat andere elektronica 
zenden radiogolven uit op de 2,4 GHz-frequentie. De 
grootste boosdoeners zijn microgolfovens, draadloze 
vaste telefoons en babytelefoons. Maar er zijn ook andere 
toestellen die met straling werken en een negatief effect 
kunnen hebben op de snelheid van je netwerk. Heb je 
hier problemen mee, pas dan de plaatsing van je router 
aan of dat van het storende toestel. Ook hier kan de 5 
GHz-band voor een oplossing zorgen, omdat het in 99 
procent van de gevallen de 2,4 GHz-frequentie is die 
wordt overstelpt met golven.

Van digibeet naar digibeter



De Treffer  KBO Lichtenvoorde18

5. Water
Nog in het rijtje van materialen waar wifi niet goed 
mee overweg kan: water. Net zoals metaal absorbeert 
water de stralingsgolven die gebruikt worden voor het 
overbrengen van netwerkinformatie. Houd je een toestel 
volledig onder water dan zal de data verstuurd over 
wifi nog een kleine afstand kunnen afleggen, maar niet 
meer dan een meter. Met wifi zal je dus nooit kunnen 
internetten onder water. In de regel is water waarschijnlijk 
geen probleem in je huis, maar plaats dus geen aquarium 
voor je router. Ook luchtvochtigheid kan de sterkte van 
een signaal beïnvloeden, maar die impact is zo klein dat 
je daar niets van zal merken. Je kan er ook bitter weinig 
tegen ondernemen.

6. TL-lampen
Ook de onschuldig ogende TL-lamp boven je bureau kan 
een kwalijke rol spelen in het dempen van je wifisignaal. 
Je zit met hetzelfde probleem dat zich ook voordoet bij 
microgolfovens en babyfoons: een TL-lamp zendt straling 
uit op de 2,4 GHz-frequentie, wat voor een verstopping 
kan zorgen op je netwerk. Hier geldt wederom de regel 
dat je je router er best zo ver mogelijk bij vandaan houdt, 
aangezien het verplaatsen van de lampen waarschijnlijk 
geen optie is.

7. Glas
Normaal gezien heeft wifi geen moeite met glas en 
gaat de straling daar zonder problemen door. Verwacht 
echter niet dat dit het geval is met elk type van glas. 
Getinte ramen bevatten metalen deeltjes, die de situatie 
compliceren. Idem voor de dikte van het glas: dubbele 
of driedubbele beglazing remt de golven af. Zoek je dus 
naar een reden waarom je draadloze internet niet of maar 
zwakjes tot op je terras geraakt, dan kunnen je ramen 
daar voor iets tussen zitten. Gelukkig is deze hindernis vrij 
eenvoudig op te ruimen door je ramen op te zetten.
Met deze wetenschap in onze achterzak moeten gaan 
kijken waar we onze router gaan plaatsen. We hebben 
gezien dat het gaat om signalen die worden afgegeven 
en door een ander apparaat moet worden opgevangen. 
Ons gezonde verstand zegt dan meteen geef het signaal 
de ruimte, dus plaats de router op een zo open mogelijke 
plek. Dus niet in de meterkast; niet onder in een hoek 
met gordijnen ervoor enz. Over het algemeen zien de 
apparaten er netjes uit en ook daarom hoeven ze niet 
verstopt worden. Verder is de keus aan u…

Wilt u over een bepaald onderwerp wat meer weten laat 
het ons weten. Stuur een berichtje naar redactiepr@
kbolichtenvoorde.nl . 

Van digibeet naar digibeter - vervolg
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Aanvang : 14.00 uur
Entree: Gratis. 
Plaats: `De Treffer`Raadhuisstraat 18a

31 Januari : Sister Act 1. 100 min. 
Komische film uit 1992. 
Dolores van Cartier  
(Whoopie Goldberg) , een 
nachtclubzangeres, is getuige 
van de moord door haar vriend 
op een werknemer van die club. 
Zij stapt naar de politie. Voor 
haar eigen veiligheid besluit de 
politie haar voorlopig te laten 
onderduiken in een klooster. Daar 

sluit zij vriendschap met twee andere nonnen. Het is haar 
veel te rustig  binnen de muren van de orde en zij sluipt 
een keer stiekem naar een bar. De hoofdzuster, die weet 
dat zij geen echte religieuze is, zet haar voor straf in een 
koor. Omdat zij verder niets anders kan, besluit zij de 
boel in het koor en klooster met haar zangkunsten maar 
eens wat op te fleuren.Het swingende groepje zusters 
blijft voor de kerkgangers niet onopgemerkt. Maar ook 
de aanwezigheid van Dolores in het klooster komt nu aan 
het licht! Hoe gaan de kloosterorde, zuster Dolores en 
de politie om met de wetenschap dat de gangsterbende 
waarvan haar ex vriend het hoofd blijkt te zijn, weet dat 
zij is ingetreden? 
Wereld beroemd is deze film geworden. 
7 Oscars zijn uitgereikt. In Nederland is er een musical 
van gemaakt en bij de KBO wordt de film nu zomaar gratis 
gedraaid voor u!! 

28 februari: The black balloon. 97 min. 
Een Brits - Australische dramafilm 
uit 2008. 
De productie won 15 prijzen!
Regisseuse en schrijfster Elissa 
Down baseerde dit verhaal op 
haar eigen leven. Zij groeide op 
met 2 autistische broers. 
Met deze film wil de schrijfster 
aangeven dat er meerdere 
vormen van autisme bestaan dan 

enkel die getoond in de film Rainman. 
De familie Mollison bestaat uit vader, moeder en twee 

zonen, de gezonde Thomas en de autistische en aan 
ADD lijdende Charlie.  Omdat zij vanwege vaders werk 
verhuizen komen de jongens op nieuwe scholen. Thomas 
voelt zich er niet zo thuis en een van de redenen is  zijn 
gehandicapte broer die Thomas steeds weer in gênante 
situaties weet te brengen. Als moeder Maggie voor rust 
een tijd uit huis moet, komt de zorg voor Charlie neer op 
de vader en Thomas. Thomas , die verliefd wordt , heeft 
het gevoel dat het gedrag van zijn broer, steeds vaker zijn 
leven op essentiële momenten negatief beïnvloed.       

27 maart: Red Joan. 110 min.
Deze titel is in plaats van Tea with 
the dames. 

De bejaarde Joan leidt een 
rustig leven als ze plots wordt 
gearresteerd. Wat heeft 
‘granny spy’ op haar geweten? 
Een bijzonder waargebeurd 
misdaaddrama met niemand 
minder dan Oscarwinnares Judi 

Dench in de hoofdrol.
De Britse Joan Stanley (Dench) is gepensioneerd en 
leeft een rustig bestaan wanneer ze plotseling wordt 
opgepakt door MI5. Ze blijkt jarenlang een van de meest 
invloedrijke spionnen voor de KGB te zijn geweest. In 
flashbacks zien we hoe Joan (Sophie Cookson, ‘The 
Kingsman’) voor onmogelijke keuzes komt te staan. Hoe 
ver zou je gaan om een oorlog te voorkomen?
In de jaren dertig blinkt Joan als ambitieuze twintiger 
natuurkundestudent uit aan Cambridge University. 
Door een toevallige ontmoeting raakt ze bevriend 
met de excentrieke Sonya en haar neef Leo. Beiden 
zijn van oorsprong Russisch en nauw betrokken bij de 
Communistische Partij. Al snel valt Joan als een blok voor 
de charmante Leo, maar wanneer ze een baan krijgt als 
assistent bij een geheim staatsproject, verkeert ze in 
tweestrijd tussen haar idealen en de liefde. ‚Red Joan‘ 
is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jennie 
Rooney. Rooney liet zich voor haar thriller inspireren 
door het waargebeurde verhaal van Melita Norwood, 
beter bekend als de ‘granny spy’, die in de jaren ’90 
werd ontmaskerd als spion voor de Russische KGB. Aan 
niemand minder dan Judi Dench om de hoofdrol te 
vertolken en dat doet ze met verve.

Treffer-bioscoop
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Juristentelefoon: JUUST advocaten
 Tel. 0544-397200,
info@juustadvocaten.nl

BERDEN MODE Varsseveld:
U ontvangt 10% korting op de artikelen op vertoon van 
uw op naamgestelde KBO pas.

Fysiotherapie Lichtenvoorde 
aan Dijkstraat 5:
Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 
maal per maand, verantwoord sporten onder leiding van 
een fysiothera-peut. Dat komt globaal neer op € 7,50 per 
les.
Maximaal 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 Fysi-otherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per 
e-mail: richard@fysiolichtenvoorde.nl

Wij wijzen u ook op 
TopVit Fysiotherapie Oost Gelre 
aan de Esstraat waar u onder deskundige leiding een 
individueel pro-gramma kunt afwerken. Zij bieden KBO 
leden 10% korting. (tel. 375555)

GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de 
Varsse-veldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en 
uw KBO pasje mee.)

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

Korting

KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO-L'voorde
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Pilot ‘ondersteuning thuis’
De hoofgedachte achter de pilot ‘ondersteuning thuis’ is 
maatwerk leveren. Dingen doen die in het belang zijn van 
de cliënt. Waar is behoefte aan als je langer thuis wilt/
moet wonen bij ouderdom, ziekte of beperking?  

We hebben een werkgroep samengesteld om hieraan te 
werken. De werkgroep bestaat uit Careaz, Sensire, VIT-
hulp bij mantelzorg en de gemeente.
 
Knelpunten uit de praktijk
Consulenten van de gemeente en wijkverpleegkundigen 
lopen in de praktijk tegen een aantal knelpunten aan. Met 
name bij korte, praktische handelingen. Bijvoorbeeld: 
maaltijd ondersteuning, leegruimen van de afwasmachine 
en een wasje draaien. We richten ons erop om de cliënt 
zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. 

Samen op huisbezoek
Als er nu bij casussen veel speelt, gaan we samen op 
huisbezoek. Dat betekent dat we samen met de cliënt, 
mantelzorger(s)/netwerk, wijkverpleegkundige en Wmo-
consulent kijken naar een weekplanning. We kijken 
naar de situatie van de cliënt en wat er nodig is. De 
huisbezoeken worden vervolgens geëvalueerd.

Contactpersoon gemeente
Majda Letica
m.letica@oostgelre.nl 
(0544) 39 32 03

Dementievriendelijke Samenleving
In het lokaal preventieprogramma 2018-2022 staat dat we 
werken aan een dementievriendelijke samenleving. We 
stelden hiervoor samen met de werkgroep een plan van 
aanpak op. 

In de werkgroep zitten de volgende organisaties: 
• Alzheimer Stichting Nederland 

• Gemeente Oost Gelre
• Netwerk Dementie Oost Achterhoek (NDOA)
• Praktijkondersteuners huisartsen
• VIT-hulp bij mantelzorg
•  Wijkverpleegkundigen (Careaz, Buurtzorg, Marga 

Klompé en Sensire)

Acties 2018
In 2018 hebben we:
-  een folder ontwikkeld: ‘Wegwijzer Dementie’;
-  binnen de gemeente aandacht gevraagd voor 

trainingen die medewerkers kunnen volgen;
-  artikelen geplaatst op onze gemeentepagina’s, op 

www.oostgelre.nl en www.sameninoostgelre.nl en 
onze social media kanalen;

- de pilot ‘Langer veilig thuis wonen’ gestart;
-  informatiebijeenkomsten georganiseerd voor een 

brede groep vrijwilligers.

Acties 2019
We hebben in het voorjaar het certificaat 
Dementievriendelijke gemeente in ontvangt genomen. Dit 
najaar is het project Dansen als toen van start gegaan. Dit 
is voor mensen met beginnende dementie en hun naaste. 
Hiervoor hebben we ook een flyer ontwikkeld. Dit project 
duurt 1 jaar. 

Wat gaan we volgend jaar doen?
We organiseren weer bijeenkomsten voor vrijwilligers. 
De bijeenkomsten in 2018 werden druk bezocht; er is 
behoefte aan. Ook richten we een inloopvoorziening 
op voor mensen met beginnende dementie. De locatie 
hiervoor is de Stads- en Dorpskamer in Groenlo en 
Lichtenvoorde. 

Contactpersoon gemeente
Majda Letica
m.letica@oostgelre.nl
(0544) 39 32 03

Uw gemeente informeert ....
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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:  13.30 - 17.30 uur
dinsdag-donderdag:  9.30 - 17.30 uur
vrijdag:  9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen
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Stien Pothof-Oolthuis  voorzitter, tel. 371379
Jan Wolterink  secretaris, tel. 06-54272541
Hans Halink  penningmeester, tel. 374744 tussen 17.00-19.00 uur
Ton Jolij  coördinator Educatie, tel. 06 41130412
Marjolein Rosendaal-Boenders  coördinator Culturele Activiteiten, tel. 06 2672 2162
Thea Elferink-ten Have  coördinator Welzijn, tel. 373878
Hans Winters  ondersteuning,  tel. 06-83274062

Reizen:
Evy Veuger-van der Kamp  tel. 371589
Christa Hubers-Hummelink tel. 372463
Thea Elferink-ten Have  tel. 373878

Vrijwillige Ouderenadviseurs:  
Thea Elferink-ten Have, coördinator tel 373878 

Vrijwillige Belasting/adviesservice:  
Henk van Beek, coördinator tel. 370255

Ledenadministratie: 
Joke Wolterink  tel. 397073 (via secr.)
Annette de Jong-Hassing  tel. 372871
ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

Redactie KBO De Treffer: 
Ans Vonhof-Baumann tel. 374520 (06-30910719)
redactiepr@kbolichtenvoorde.nl

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar  
wordt uitgereikt,  voor informatie over  

deelname aan de verschillende onderdelen.

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van  
KBO De Treffer ontvangen, neem dan contact op 

met de heer Antoon Rooks, tel. 373768.

KOPIJ:
Uiterlijk op 13 februari 2020 inleveren 

van ondertekende kopij voor de  
KBO De Treffer nr. 3 maart 2020. 

Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Bestuur en ondersteuning

Verspreiding KBO ‘De Treffer’ en KBO-PCOB Magazine
Schema van voorbereiding voor 2020

(Onder voorbehoud)

NUMMER Einddatum inleverdatum kopij Distributie 
2 februari 9 januari 30 januari
3 maart 13 februari 5 maart
4 april 5 maart 26 maart
5 mei 9 april 30 april
6 juni 7 mei  28 mei
7/8 juli/aug 4 juni 25 juni
9 september 6 augustus 27 augustus
10 oktober 3 september 24 september
11 november 8 oktober 29 oktober
12/1 dec./jan. 5 november 26 november



Belastingvoordeel met een koopsompolis van GUV!
GUV heeft een interessante koopsomverzekering die ervoor zorgt dat u een fi scaal voordeel
kunt behalen. De waarde van de polis onder de 7.118 euro (2019) wordt namelijk niet
meegeteld in box3. Dit kan ook belangrijk zijn voor het geval u in een verzorgingshuis of
verpleeginstelling opgenomen wordt.

Ook heeft GUV een depositofonds waarin men kan sparen voor een uitvaart.
Waarbij GUV ervoor zorgt dat u maandelijks spaart zonder dat u er aan hoeft te denken.

GUV zorgt ervoor dat u zeker weet dat uw nabestaanden het geld hebben
om uw uitvaart volledig volgens uw wensen te laten verzorgen! 

GUVUitvaartverzekering - kent u ons al?

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij
• Één vertrouwd aanspreekpunt met 
 de ondersteuning van een sterk team
• Zonder winstoogmerk, de laagste tarieven!
• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

GUVUitvaartzorg

• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

 T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

Wilt u begeleid worden door onze
betrokken professionals?
Bel dan rechtstreeks GUV!
Alleen zo kunnen wij onze persoonlijke
dienstenverlening én laagste tarieven
garanderen.

Yarden, Monuta of Dela verzekerd?  GUV helpt altijd!
Wij verzorgen het pakket met diensten zonder dat u daarvoor bijbetaalt!
Is het een verzekerde som, dan is GUV meer dan 1.500 euro goedkoper!
Dat garanderen wij u! Bel rechtstreeks GUV en wij regelen alles voor u.

            Ank                                         Willemijn      Ans           Willy               Marijke          Xandra
                             Tom            Etienne                            Tim             Gerard              Henk-Jan                    Eljo
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