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Kruip
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Varkensmarkt 12 Lichtenvoorde
Tel. 0544 37 16 50 www.ah.nl De actieprijzen variëren van 2.00-4.00

AH Kipfiletblokjes of
scharrelkipfiletblokjes
Alle varianten
Bijv. kipfiletblokjes 2 x 300 gram
Per schaal
Actieprijs per kilo 6.67

De meeste en beste aanbiedingen

Dat is het

van Albert Heijn

Zowel privé als zakelijk

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

kost u niets, alleen wat tijd.

• deskundige oogmeting • zorgvuldige oogdrukmeting

0544-374402
info@taxioostgelre.nl
Rapenburgsestraat 32
• Lichtenvoorde
Tel. 0544-371419 • www.zeilertuinmeubelen.nl
www.taxioostgelre.nl
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Beste leden
Op dit moment van schrijven (za. 07-03-20) is heel
Nederland in de ban van Corona. Ook wij hebben dan
een paar dagen eerder al hygiënemaatregelen getroffen
in ‘De Treffer’. Alles in de hoop dat een echte uitbraak
onze regio ons bespaard blijft maar gezien de snelheid
waarmee het virus met de fraaie naam om zich heen
grijpt, lijkt dat ijdele hoop. Er het beste maar van hopen.
Spannend of onze, in no time volgeboekte, dagtrip naar
het Rijksmuseum wel door kan gaan. En de 5 daagse!
Het zou jammer zijn dat die mooie initiatieven van de
reiscommissie geen doorgang zouden kunnen vinden. Het
zijn zo van die vaste KBO-opmaten naar de lente en de
komende zomer.
Nog een paar weken en dan vieren we Pasen. Het feest
van de wederopstanding, een nieuwe start, het oude
afschudden. Vroeger en misschien nu nog wel, gingen
nieuwe kleren voor het eerst aan naar de kerk; ‘Op
je Paasbest’, het leven tegemoet na een periode van
bezinning. Voor onze agrarische omgeving gold destijds
voor velen: Fris en monter (gesterkt door het eten van
onmundig veel eieren, bestaat die traditie nog?) op naar
de periode waarin het boerenwerk op de akkers op je
wachtte.
Anno 2020 gaat dat maar voor weinigen meer op. De vrije
Paasdagen, voor de een een weekend van kerkbezoek,
voor de ander een paar dagen lekker bijkomen van de
hectiek van alle dag die met name werkenden toch wel
degelijk ervaren. Welke betekenis u er ook aan geeft,
ik wens u zalige en fijne Paasdagen. Of de Paosblomen
(zoals men bij mij thuis de Narcissen noemde) dit feest
met hun uitbundig geel extra kleur geven? Gezien
het feit dat deze lentebodes in de parken vandaag
volop bloeien durf ik dat te betwijfelen, jammer!
(Klimaatverandering??)
Geniet van de lente!
Stien Pothof – Oolthuis, voorzitter
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KBO ZOMERSTOP: ma. 27 juli t/m vr. 14 aug
* Bloemschikken: 01 april (UITGESTELD)
* The Passion Lichtenvoorde: 6 en 7 april. UITGESTELD zie artikel
* Kruisjassen: 06 mei en 21 oktober in de Treffer
* 5 Daagse reis: ma. 18-22 mei. (Info reiscommissie).
* 7 Daagse reis: zo. 19 juli t/m za. 25 juli
* Wandelvoetbal, Elke woensdag 09.30 uur
* Wandelen: Elke donderdagochtend v.d. even weken. 09.30 uur
* Fietsen 25 km.: d
 i. 7 april start : 14.00 uur
Na 1 mei start : 09.30 uur
* Regiokaarten te Lievelde: 09 oktober
* Bingo : 14 oktober
* De Treffer is in ieder geval wegens het Coronavirus n.a.v. de
richtlijnen van de overheid gesloten t/m 6 april 2020. Raadpleeg
onze website zonodig, evt. door uw familieleden.

Dagreis 14 april naar Rijksmuseum gaat niet door

KBO-PCOB ouderen infolijn m.b.t. Corona::

Om meerdere risico’s uit de weg te gaan en duidelijkheid te
verschaffen naar alle betrokken partijen hebben reiscommissie
en bestuur besloten om af te zien van de geplande dagtrip naar
Amsterdam op 14 april.
Van uitstel komt geen afstel.
Het ligt in de bedoeling om in het vroege najaar deze trip wederom
op de reis agenda te zetten.

Zie ook pag. 19

Bestuur en werkgroep Reizen

TREFFER bioscoop: Film RED JOAN wordt
doorgeschoven naar volgende seizoen.

030 - 3 400 600.

Van de bestuurstafel
Verzoek aan docenten en coördinatoren:
** Bijna april; Voor velen reden om de activiteiten bij KBO
binnenkort te onderbreken voor lente- en zomerbezigheden.
Willen jullie op het schema dat op het prikbord hangt, aangeven
wanneer jullie met de activiteit stoppen en weer starten na de
zomerstop?

Volg ons ook op
www.kbolichtenvoorde.nl
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** Activiteitengids komt uit eind juni. Deadline voor aangeven van
mutaties in workshops, planning data van workshops, mutaties
docenten etc. graag voor 30 april.
I.v.m. Corona: Raadpleeg onze website: www.kbolichtenvoorde.nl

KBO Lichtenvoorde

5-daagse reis 18 t/m 22 mei
Dit jaar gaan we naar Papenburg. Afgelopen zomer
zijn we daar naar de werf geweest als dagtocht. Dit
plaatsje beviel ons wel. We hebben hier een heel mooi
vakantiehotel gevonden die aan al onze wensen voldoet
We logeren in het Parkhotel Papenburg.

Het hotel ligt in het centrum en aan de rand van het
stadspark. We verblijven in het hotel op basis van
halfpension, d.w.z. ontbijt en diner. Alle kamers zijn
met een lift bereikbaar. Zijn in bezit van tv, kluisje en
gratis Wifi. De gasten hebben gratis toegang tot de
fitnessruimte die zich direct naast het hotel bevindt.
Restaurant “Shilling Am Stadtpark“ zorgt voor een
goede start van de dag met een rijkelijk ontbijtbuffet
en ´s avonds een prima driegangendiner. Overdag is het
restaurant gesloten. Na het diner is er gelegenheid om na
te zitten. (kaarten) enz.
Wat mag u verwachten van deze reis?
We vertrekken op maandag 18 mei 2020 om 9 uur
vanaf de parkeerplaats bij de Treffer en gaan naar Bad
Bentheim (72km) voor koffie met gebak bij Tietmeier aan
de Schlosstrasze. Verder naar schloss Clemenswerth bij
Sögel (87km). De ster van Emsland. Hier kunnen we een
rondwandeling maken in de unieke barokke kasteeltuin.
15.15uur vertrek naar Papenburg (37km). 16.00 uur
inchecken bij ons hotel. En ‘s avonds genieten van ons
eerste diner in dit hotel.

Wat zien we deze dagen verder nog:
Openlucht museum Von Velen-Anlagen in Papenburg
(6km).
Rhododendronpark Hobbie in Westerstede. Natuurlijk
bij aankomst koffie met gebak. Een ieder gaat daarna op
eigen gelegenheid en tempo het park verkennen.
Donderdag (Hemelvaartsdag) deze dag gaan we genieten
van de omgeving. Langs de EMS gaan we verder naar
Ditzum waar zich het belangrijkste bouwwerk bevindt van
de vorige eeuw in Ostfriesland: de Emskering. Hier krijgen
we een rondleiding.
Vrijdag: uitchecken bij het hotel. Om 10.00 uur vertrek
richting Lichtenvoorde en hopen daar tegen 17.00 uur te
zijn. Afscheidsdiner bij HCR ‘t Zwaantje.
Onderstaande reissom is inclusief alle genoemde
uitstapjes en activiteiten. De prijs voor deze mooie en
interessante reis is afhankelijk van het aantal deelnemers:
Bij deelname van 40 personen €575.00
Bij deelname van 35 personen €600.00
Mensen met een eenpersoonskamer betalen €40 extra
Zorg zelf voor een reis- en annuleringsverzekering

GRAAG OPGEVEN VOOR 31 MAART
Het inschrijfformulier vindt u op pagina 19 van dit
magazine.
Tel. Th. Elferink: 06 5708 2818; C. Hubers: 06 20246738
E. Veuger: 06 4042 6720

Dinsdag een vrije morgen. U kunt het centrum bekijken.
Om 12 uur de mogelijkheid om een lunch in de stad te
gebruiken want het restaurant in het hotel is overdag
dicht.
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Hulde aan de jubilarissen
Dank aan de vrijwilligers
Ruim 110 vrijwilligers kwamen op 19 februari. weer
goed geluimd ‘De Treffer’ binnen stappen om samen hun
inzet voor onze vereniging ‘te vieren’. Een warm welkom
van de voorzitter en bestuursleden viel een ieder ten
deel alvorens er een kop koffie of thee met cake op hen
wachtte. Na het gebruikelijke woord van welkom door
voorzitter Stien waarin zij de loftrompet schalde over een
ieder vanwege de goede en zeer consequente uitvoering
van de taak die hij of zij voor rekening hem of haar
neemt, was het tijd voor het huldigen van de jubilerende
vrijwilligers.
Dit jaar waren het 4 mensen die in de bloemen gezet
mochten worden. Omdat van tevoren niet bekend
gemaakt wordt om wie het dit jaar gaat, hangt er dan
altijd een prachtige spanning in de zaal. Deze keer waren
aan de beurt:
Gerrie Mols:
Al 12 1/2 jaar brengt zij trouw het verenigingsblad
rond. Nooit zijn er klachten binnengekomen over te laat
bezorgen, niet bezorgen of het ontbreken van een van
de twee bladen. Je zou haar vanwege al die gelopen
kilometers haast een paar KBO schoenen cadeau geven!
Aloys Heutinck:
Waar je Aloys ziet, zie je zijn
vrouw Marietje ook. Ook
hij brengt, veelal
met Marietje, al
121/2 jaar het
verenigingsblad
rond. En zoals
Aloys zelf ooit
zei: “De mensen
zitten er op te
wachten, ik zorg
dat ik meteen na
ontvangst met de bladen
op pad kan gaan”. Helaas kon
Aloys niet aanwezig zijn omdat hij Marietje
vanwege ziekte niet alleen thuis wilde laten. De bloemen
en chocolade zijn inmiddels bij dit trouwe koppel thuis
gebracht.
Gerard Oosterman:
“Wie kent hem niet”, zou je haast zeggen. Invouwer van
de bladen, bezorger van de bladen, portier,
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meubelsjouwer. Nooit doe je tevergeefs een beroep op
Gerard.
Bloemen en een lekker pakket bonbons waren er voor
deze 3 koperen jubilarissen. Maar er was ook een zilveren
dame die in de bloemen gezet ging worden.
Thea Elshof- te Pas
was 25 jaar geleden een van de eersten die als
belastinginvuller en financieel adviseuse in actie kwam
voor mede KBO leden. Een mooie bos bloemen, een grote
doos chocolade en welgemeende woorden van dank zijn
meer dan terecht voor deze kwieke dame. Helaas was
Thea die middag niet aanwezig maar de bloemenhulde
heeft inmiddels thuis plaats gevonden. Wel was er
uiteraard het warme applaus van alle aanwezigen voor
een kwart eeuw vrijwilligerswerk verricht door Thea.
Na het huldigen van de 4 jubilarissen werden de
koffiekopjes ras ingeruild voor gevulde glazen. Daarmee
kon getoost worden op een mooie maar vooral op een
fijne middag. En fijn zou het worden onder oorstrelende
klanken van ‘De mansleu’; Ben Holkenborg uit Zieuwent
met Tonnie Weikamp uit Lichtenvoorde. Memories,
memories aan de Evening Stars! Wie heeft er niet
geswingd ,gezwijmeld of gekust op
de klanken van die topband
waarvan Ben en Tonnie
jarenlang deel
uitmaakten?
En de traditie wil
dat de vrijwilligersmiddag
afgesloten wordt
met een stamppottenbuffet van
de overbuurman. Die
met het Zwaantje in zijn
bedrijfslogo. Wat was het weer
smullen!
Glaasjes leeg, buikjes vol, tijd om huiswaarts te keren.
Maar niet zonder bij de uitgang een handig KBO
opvouwtasje in ontvangst te hebben genomen.
Het was weer mooi.
Volgend jaar weer. Traditie moet je in ere houden!

KBO Lichtenvoorde
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Themamiddag werkgroep Belastingen
Over AED en energiebronnen
Themamiddag werkgroep belastinginvullers.
Het was als altijd weer een druk bezette middag. 65
stoelen bezet.
Maar de drie extra stapels die klaar stonden, hoefden
deze keer niet rond gezet te worden. Als altijd hadden
Marika en Henk van Beek weer een aantal interessante
sprekers weten te strikken;
Mevrouw Radstaek kwam vertellen over wat te doen
wanneer iemand onwel wordt. Hoe werkt AED?:
Zakt iemand in elkaar en/of is iemand niet of nauwelijks
aanspreekbaar, snurkt iemand op zeer vreemde manier in
de slaap :
-BEL 112
-Men vraagt waar je bent; geef adres /plek zo duidelijk
mogelijk aan
-Je wordt doorgeschakeld
-Zet de luidspreker van de telefoon aan / zet de voordeur
open
- Men gaat vragen aan de beller stellen over
aanspreekbaarheid van de patiënt, ademhaling etc. Men
geeft tips. Bijv. : Leg patiënt op de grond als hij in bed
onwel wordt. (Trek met onderlaken patiënt uit bed)
-Intussen is de ambulance, of meerdere ambulances,
onderweg.
-First responders (AED deskundige mensen die via het
alarmeringssysteem al automatisch gewaarschuwd zijn)
komen er al aan met de apparatuur.
-Let op dat kunnen er meerdere tot veel zijn!
-Zij gaan ‘aan het werk’ met de patiënt.
- Nu is het verder afwachten.
Wat als iemand niet gereanimeerd wenst te worden?
- Dit moet de patiënt duidelijk zichtbaar kenbaar maken
middels bijv. het dragen van een -Niet reanimerenketting, of een -Niet reanimeren- tatoeage ( dit is
rechtsgeldig).
- Daarnaast moet de niet reanimeren wens duidelijk
bekend zijn bij familieleden, buren, verenigingsleden,
kennissen; de directe omgeving dus.
= Indien de wens tot niet reanimeren heel duidelijk is, bel
dan niet met 112 maar de huisarts.
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Vanuit de gemeente kwamen de heren Marcel Reintjes,
Stephan Papen en Andre te Brake respectievelijk spreken
over:
Marcel: De regering heeft besloten over te gaan op
andere energiebronnen dan gas. Moeten we nu acuut
van het gas af en hoe dan wel? Let op… maakt u zich voor
eerst nog maar niet al te druk over deze problematiek. U
kunt voorlopig nog rustig verder koken en verwarmen met
aardgas. Want de grote vraag dringt zich op: Geen gas,
wat dan wel? Maar er komt een tijd…!
Stephan hield een betoog over het ontharden van onze
tuinen. Tegels eruit; gras, planten en grind erin. Dit om
het hemelwater meer kans te geven zoveel mogerlijk in
de bodem te trekken. Ook pleitte hij voor zonnepanelen,
windenergie . André te Brake attendeerde ons op de
steeds kleiner wordende biodiversiteit (soorten vlinders,
insecten, reptielen, amfibieën, planten etc.) In onze
maatschappij is steeds minder ruimte voor groen. Denk
aan de wegbermen die lang een ondergeschoven kind
waren. Oog hebben voor mogelijkheden tot herstel van
de biodiversiteit en vooral niet nu nog bestaande natuur
gaan ruïneren.
Drie interessante lezingen.
Na de pauze was het weer tijd voor de harde feiten die
de minister ons oplegt. De belastingaangifte 2019 kan
per 1 maart weer gedaan worden. En hoe fijn is het dan
dat een aantal weetjes in De Treffer aan belangstellenden
verteld worden. Hoe fijn is het te weten dat het team van
adviseurs weer klaar staan om KBO leden te helpen bij die
jaarlijkse fiscale klus.
Tip van de invullers: Leg alles al zoveel mogelijk op
categorie en datum klaar. Heb uw digiD code bij de hand.
Koffie zetten en voor u het weet is de klus weer voor een
heel jaar geklaard en jubelt uw portemonnee!
Was een lange maar heel interessante middag.

KBO Lichtenvoorde

Nieuws van de fietscommissie

De maand april komt naderbij, dat betekent dat de fietsen weer in orde moeten zijn voor het fietsseizoen 2020.
De eerste tocht start op dinsdag 7 april om 14.00 uur.
In april en oktober is de start om 14.00 uur, in de maanden mei t/m september is de start om 09.30 uur. De tochten op
dinsdag zijn ongeveer 25 km.
De eerste zondagtocht start op zondag 3 mei om 10.00 uur. Er wordt dan ongeveer 50 km gefietst.
De fietscommissie heeft ook voor dit jaar een aantal mooie tochten uitgezocht. Iedereen kan mee fietsen op een fiets of
E-bike. Driewielers en scootmobiels zijn, om veiligheids redenen, helaas niet toegestaan. Uiteraard moet u lid zijn van de
KBO.
Laurens

Hulp gevraagd voor eenmalig typeklusje
Voor het uittypen van een autobiografie ten behoeve van een familiekroniek, zoek ik iemand die eenmalig voor mij
ongeveer 25 groot geschreven pagina’s wil uitwerken op de pc zodat e.e.a. verder doorgestuurd kan worden naar de
schrijver van het familieboek.
Wie heeft zin in dit klusje, niets voor niets is mijn uitgangspunt.
Dus neem eventueel contact met mij op.
Groet,
Ben Kemperman, De Rode van Heeckerenstraat 27, 7131 EP Lichtenvoorde. Tel. 06 12949968
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Voor onze zieken en jarigen
baby’s krijgen?” Ik antwoordde: “Nee “ waarop
zij zei: “Waarom heb jij dan een dikke buik?” Ik
moest eerst vreselijk lachen en toen vertelde ik
haar dat er gewoon dikke en dunne oma’s zijn
evenals dikke en dunne opa’s. Ze was tevreden
met de uitleg en ging weer spelen. Daarom wil
ik deze keer alle dikke en dunne oma’s en opa’s
(en ook alle dikke en dunne mensen die geen
kleinkinderen hebben) van harte feliciteren en
een fijne verjaardag toewensen.

Kleine kinderen spreken de waarheid. Dat heb ik laatst
weer eens op een leuke manier ondervonden. Ik was op
verjaardagsvisite bij een meisje van 4 jaar. Meestal staan
kleine kinderen al bij de voordeur als je er aan komt. Ze
zijn benieuwd naar het cadeautje. Bij het eerste kopje
koffie vond ik al dat ze me de hele tijd zat te bekijken. Op
een gegeven moment vroeg ze: ”Ans, kunnen oma’s ook

Deze keer wil ik bij de zieke mensen eens denken
aan al die mensen die een operatie moeten
ondergaan. Ikzelf heb er verschillende ondergaan
en het houdt je van te voren flink bezig. Er moet
van alles geregeld worden. Bovendien ben je
angstig want niemand gaat voor de lol op de operatietafel
liggen. Ik was dan ook iedere keer blij dat ik mijn ogen
weer open deed. Al deze mensen wil ik de komende
tijd heel veel sterkte wensen en natuurlijk van harte
beterschap.
Ans Vonhof

Voor de 5e keer Passion Achterhoek!
Maar helaas uitgesteld wegens Corona virus
In verband met de maatregelen
met betrekking tot de verspreiding
van het corona-virus heeft de
organiserende Stichting Passie
voor Cultuur en Maatschappij
besloten Passion Achterhoek
uit te stellen. Het evenement, in de Hamalandhal te
Lichtenvoorde voor 1200 bezoekers per avond, met
o.a. medewerking van Laura van Kaam, het Ettens
Mannenkoor en de Marianumband, stond op de agenda
voor 6 en 7 april.
Aangezien Passion Achterhoek onlosmakelijk verbonden
is met de aanloop naar Pasen wordt het evenement
als geheel verplaatst naar maandag 29 en dinsdag 30
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maart 2021. Dit is in de week voorafgaand aan Pasen.
De opzet is om met dezelfde spelers, musici en andere
medewerkers volgend jaar door te gaan waar we nu
noodgedwongen moesten stoppen. Dus... wordt vervolgd.
Gekochte kaarten en vouchers blijven volgend jaar
gewoon geldig, voor dezelfde zitplaats en gekozen dag.
Wij hopen dat iedereen deze zorgvuldig bewaart. Wij
danken alle medewerkers en betrokkenen voor hun inzet
en vinden het heel erg spijtig dat we Passion Achterhoek
moeten uitstellen. Volgend jaar hopen we er weer te
staan, want de Passie blijft. Graag tot dan!
Hans Winters
Koemstraat 10, 7131 EK Lichtenvoorde
Tel.: 06-83274062

KBO Lichtenvoorde

Op verhaal komen
Rondje tuin
De winter is niet meer wat hij vroeger was. Als ik vlak voor
de kerstdagen een rondje tuin doe, ontdek ik nog steeds
bloeiende Penstemon en een stuk of zeven donkerrode
Knautia`s. die normaal allang het loodje hadden gelegd.
Ook zijn er nog volop bloeiende takken en jonge knoppen
aan onze Mozart struikroos. Net als Frau Drüscke,

spaar ik het afvalwater uit de keuken op in een emmer bij
de achterdeur. Het gaat om water dat ik `s morgens uit de
kraan laat lopen tot er fris water voor de thee uit komt.
Om koud water dat wegloopt tot de kraan heet is, en om
waswater van groente en aardappels. Die emmer raakt
elke dag helemaal vol. De inhoud gaat op de tuin, steeds
op een andere plaats. Ik ga er in herfst en winter gewoon
mee door. Acht maanden lang elke dag een emmer water
tot nu toe, dat zijn ongeveer tweehonderdvijftig emmers
water die anders door de gootsteen zouden verdwijnen.
Water dat dan voor de bodem verloren gaat. Het geeft me
het gevoel dat ik iets voor het milieu kan doen.
Waar is de winter? Nog steeds heb ik het dikste dekbed
niet op mijn bed gelegd. De jas die ik een paar jaar
geleden in de kast liet hangen, omdat ik hem in de winter
niet warm genoeg vind, draag ik al sinds oktober. Waar is
de tijd dat het in oktober licht begon te vriezen en het in
januari ècht menens werd met de winter?
Geen sneeuw en ijs, maar storm, hevige regenbuien en
overstromingen. Er wordt al gepraat over verhoging
van dijken. De opwarming van de aarde is in volle gang.

een witte klimroos uit de achtertuin met een heel stel
dikke knoppen, waarvan ik me afvraag of ze nog zullen
opengaan. Beiden hebben hevig gebloeid, toen de ergste
droogte van verleden jaar voorbij was. De rozen bloeien
altijd nog een tweede keer, maar hebben door de droge
zomer pas laat de kans gekregen om zich te laten gelden.
Ze lijken nu zelfs wel zin te hebben in een derde bloei. Op
30 januari is het zover: Frau Drüscke baart een blozende
tweeling. Het gras groeit. Op 27 februari maai ik voor de
eerste keer het gazon. Niet omdat ik sta te trappelen,
maar volgens de groenpagina van de krant moet je
maaien als het gras langer is dan tien centimeter.
De natuur is van slag, er is echt wat aan de hand.
Klimaatwetenschappers zijn bezorgd; het zal zeker
drie maanden onafgebroken moeten regenen om
het grondwater weer naar het normale peil te laten
stijgen. Vitens roept ons op, onze afwatering zodanig
in te richten, dat het afvalwater zo veel mogelijk weer
terugvloeit in de aarde. Sinds de droogte in de zomer,
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Degenen die hun schouders ophalen en vinden dat het
wel meevalt, steken hun kop in het zand!
Truus Engelbarts
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de Stadskamer
Dit zijn wij
Stichting Stadskamer is sinds december 2015 actief als voorliggende voorziening in Oost Gelre. Hier kunnen mensen met
een psychische kwetsbaarheid en/of dreigende eenzaamheid terecht waarvoor meedoen niet vanzelfsprekend is. Deze
vorm van opvang is laagdrempelig en werpt zijn vruchten af, want sindsdien weten inwoners van Oost Gelre ons goed te
vinden bij Dorpskamer in Den Diek
(L'voorde) en Stadskamer in de Mattelier (Groenlo). Vanuit diverse kanten merken wij bij Stadskamer Oost Gelre dat
er behoefte is aan een inloopvoorziening voor oudere bezoekers en/of mensen die een hulpvraag hebben die aan het
verouderingsproces gelieerd is. Daarom gaan we onder de naam "Dorpskamer 2.0" een inloopvoorziening starten voor
ouderen in Oost Gelre.

In de thuissituatie
Voor sommige mantelzorgers is dit niet passend. Door Dorpskamer 2.0 is het mogelijk om de draaglast bij de
mantelzorger te verlichten en de draagkracht te vergroten. Niet alleen op een directe manier (opvang van de zorgvrager),
maar ook een indirecte manier door de aanwezigheid van professionals die oog hebben voor alle betrokkenen.

Dit bieden wij
Door een duidelijke structuur en omgeving aan te bieden draagt de inloop bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven functioneren en deelnemen aan de samenleving. Mensen kunnen bij ons terecht zonder indicatie of
lidmaatschap. De inloop biedt een open karakter. Het is een ontmoetingsplek waar men ook informatie, voorlichting en
advies krijgt.

Waar en wanneer
Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde (ingang aan vd Meer de Walcherenstraat)
Vanaf 7 januari 2020 op dinsdag van 13:00-17:00 uur en donderdag van 11:00-14:00 uur.

Contactpersoon:
Tjardi Holkenborg
t.holkenborg@stadskamer.com, tel. 06 10 14 40 34
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KBO-PCOB houdt u op de hoogte
via een NIEUWSBRIEF. Wilt u ook per e-mail op de hoogte gehouden worden rondom de belangenbehartiging? Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief: kbo-pcob.nu
Een artikel uit de laatste Nieuwsbrief:

Sociale Staat van Nederland
03-03-2020
Hoe gaat het met Nederland en de Nederlanders en hoe
ontwikkelt onze kwaliteit van leven zich? Een belangrijke
vraag. Antwoorden zijn te vinden in De sociale staat van
Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
De Tweede Kamer spreekt erover op 4 maart. KBO-PCOB
stuurt de Kamerleden een brief met vragen voor in het
debat.

Koopkracht van gepensioneerden
Nederland kent een historisch lage groei in de periode
2008-2018. Bovendien is er een duidelijke verschuiving
te zien: de koopkracht van huishoudens bleef gelijk (het
reëel netto beschikbaar inkomen van huishoudens daalde
in deze periode zelfs), terwijl de winst voor bedrijven
sterk steeg. Dit merken de werkenden in Nederland. Maar
de uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden merken
dit nog sterker. De koopkracht van laatstgenoemde groep
blijft al jaren fors achter bij die van werkenden (lees
meer). Directeur Manon Vanderkaa: “Vanuit KBO-PCOB is
dit de nummer één zorg die we vanuit onze leden horen:
kan ik het allemaal nog betalen, mijn vaste lasten, mijn
zorgkosten, mijn dagelijkse boodschappen? En wanneer
wordt het (eindelijk) beter? Wij merken dat de onrust
hierover toeneemt en verzoeken u de minister te vragen
wat hij concreet wil doen om de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren. Is hij bijvoorbeeld bereid om, in
overleg met de minister van Financiën, de ouderenkorting
te verhogen?”

Werk
Werk is de beste bescherming tegen armoede. De werkloosheid in totaal verbetert in de afgelopen jaren. Toch is
de arbeidsmarkt voor mensen boven de 50 jaar nog lang
niet optimaal. De werkloosheid ligt verreweg het hoogst
bij de groep boven de 55 jaar (CBS). De grote verschillen tussen leeftijdsgroepen lijken volgens de CBS-cijfers
ook iets van de laatste jaren te zijn. Bijna de helft van de
WW-uitkeringen wordt verstrekt aan mensen tussen de
50 en de 66 jaar. De beëindigde uitkeringen na het bereiken van de maximale WW-duur neemt sterk toe bij de
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groep boven de 55 jaar (en als énige leeftijdsgroep). Het
betreft een groei met maar liefst 29,2% ten opzichte van
2019. Hierna volgt meestal de bijstand. Van de bijstandsgerechtigden is 56% ouder dan 45. In 2007 was dit nog
46% (CBS).
Bij flexwerkers zijn de trends ook zorgelijk. 60% van de
zzp-ers is ouder de 45 jaar (van de werknemers is dit ruim
40%). Zzp’ers tussen de 55 en 65 jaar verdienen bovendien stukken minder dan de groep tussen de 35 en 55
jaar, het aantal oudere uitzendkrachten is in tien jaar tijd
verdubbeld en het perspectief op een vaste baan is voor
hen klein.
In de afgelopen tijd zijn een aantal belangrijke stappen
gezet met als doel de werkloosheid onder 55-plussers
omlaag te brengen. Zo heeft de Kamer recent een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt te
bevorderen dat bij de toedeling van de budgetten Stimulans ArbeidsmarktPositie (STAP) deze in belangrijke mate
terecht gaan komen bij mensen boven de 55 jaar. “Wij
vragen de Kamerleden om de effectiviteit van al deze
maatregelen te monitoren. Nu er concretere maatregelen
worden genomen om het arbeidsmarktperspectief voor
55-plussers te verbeteren, kan de Kamer vinger aan de
pols houden om armoede en verdere tweedeling te voorkomen”, zegt Manon Vanderkaa.

Armoede
Het rapport is louter positief over de armoede in Nederland. Hier valt wat op af te dingen. Ongenoemd blijft de
stijging van armoede onder gepensioneerden, die toeneemt met de leeftijd. Zo leeft 3,7% van de 85-plussers
van een laag inkomen. Dit sluit aan bij eerdere cijfers van
het Sociaal en Cultureel Planbureau uit september 2019,
die aantoonden 10% van de 90-plussers in armoede leeft.
Vooral zorgkosten spelen daarin een grote rol. KBO-PCOB
verzoekt de Kamer de minister te vragen dit aan te pakken
door de stapeling van zorgkosten terug te dringen en de
meer middelen vrij te maken zodat gemeenten ook arme
ouderen op lokaal niveau kunnen ondersteunen.

Lees verder op pagina 15
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Wij zijn
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drukker...
Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan.
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
Keistad Notarissen

Zilverlinde 3 - 7131 M

Telefoon: 0544 37 38

Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

info@keistadnotariss
Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax: 0544 37
69 81

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde
Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl
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Vervolg van pagina 13

Toegankelijke zorg
KBO-PCOB is blij dat de ervaren gezondheid door 65-plussers in 2018 hoger is dan in 2008. Ook is het positief te
noemen dat het psychisch welbevinden onder 65-plussers
wel gelijk is gebleven, ondanks de verslechtering onder
andere leeftijdsgroepen. We maken ons echter zorgen dat
bij
het aandeel van senioren dat gebruik maakt van thuiszorg
is gedaald. Verondersteld wordt dat deze daling causaal
is aan de daling van lichamelijke aandoeningen onder
65-plussers. Manon Vanderkaa: “Juist met het inzetten
op het langer thuis wonen van senioren, ontvangen wij
andere signalen. Zorg is niet altijd de juiste zorg op de
juiste plek. De vraagverlegenheid is groot, senioren verdwalen in de wirwar van lokale loketten en mantelzorgers
lopen vaak op hun tenen om het aan te kunnen. Daling in
gebruik van de thuiszorg is dus niet een reden voor blijheid, maar veel eerder een signaal dat de zorg niet altijd
maatwerk is.” Wij willen de Tweede Kamer vragen het
beeld van De sociale staat van Nederland te spiegelen aan
de signalen uit het land en de wachtlijsten in de zorg. Hoe
ziet het kabinet dit?

Wonen
Langer thuis wonen moeten senioren niet langer letterlijk
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opvatten, aldus de commissie-Bos. Kies voor wonen op
maat, dan wordt langer thuis wonen ook makkelijker. Bijvoorbeeld zonder die grote tuin, de trappen of die krappe
deurposten waar de rollator tegen aan stoot. Maar dan
komen andere belemmeringen. Het gaat om zaken als de
inspanning om een andere woning te zoeken, het feit dat
na verhuizing de woonlasten meestal hoger zullen zijn of
dat (vooral in krimpgebieden) de huidige woning lastig te
verkopen is. Ook geldt voor ouderen met een inkomen
onder de huurtoeslaggrens dat een zorgwoning vaak
boven hun financiële bereik beschouwd wordt, ook als ze
er eigen vermogen voor willen inzetten. Hier zijn nog veel
slagen te maken. Hoe vertaalt het kabinet de bevindingen
van de commissie-Bos door naar beleid?

Levenstevredenheid
Het rapport wijst op de sterke relaties tussen levenstevredenheid enerzijds en eigen regie, sociale cohesie en
eenzaamheid anderzijds. Ook wordt aangegeven dat
de levenstevredenheid van ouderen, ondanks dat hun
leefsituatie is verbeterd, niet is gestegen. “Deze twee
zaken vragen meer doordenking. Ouderen zijn immers
een groep die kwetsbaarder is in eigen regie nemen en
meer risico heeft op eenzaamheid. Wij pleiten er dan ook
voor een vervolg van de aanpak van eenzaamheid en de
inzet op levensbegeleiding (geestelijke verzorging) voor
ouderen “, aldus Manon Vanderkaa.

KBO Lichtenvoorde
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Hét vertrouwde adres
sinds 1897

Rapenburgsestraat 32 7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419 www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Van digibeet naar digibeter (1)
Alles over wifi
In onze eerst uitgave (februari) hebben we
stilgestaan bij de router als begin voor onze
digitale ontdekking. In de maart editie was er
helaas geen ruimte voor dit vervolg. Daarom
pakken we het nu weer op. Nadat de plaatsing
van de router is afgerond, dan is de volgende stap
het opzetten van het wifinetwerk Tegenwoordig
is wifi niet meer uit ons leven weg te denken,
want iedereen zit erop. De technologie maakt het
mogelijk om zonder kabel te kunnen internetten
binnen een bepaalde straal. Zo hoef je met je
mobiele telefoon geen gebruik te maken van het
4G-netwerk en kun je met je laptop/ tablet overal
in het huis internetten zonder kabel. Dit is met
name een groot voordeel wanneer je meerdere
computers hebt aangesloten op het internet, of
wanneer je regelmatig (draadloos) op je laptop,
tablet of smartphone wilt internetten.
Wifi wordt het meest gebruikt naast een glasvezel,
ADSL- of kabelverbinding. Het is echter ook mogelijk
om draadloos te internetten via wifi wanneer je met
je laptop, tablet of smartphone op stap bent en je
bijvoorbeeld op het vliegveld of in een horecagelegenheid
internettoegang wilt. Op veel plekken is dat gratis, maar
op sommige plekken moet je hiervoor betalen.

Wat betekent wifi?
Wifi is de commerciële naam voor een W-LAN (WirelessLocal Area Network). De naam wifi, ook wel geschreven
als Wifi of Wi-Fi, is gerelateerd aan de bekende term Hi-Fi
uit de audiowereld, hetgeen staat voor High Fidelity en
daarom wordt de term Wireless Fidelity ook wel gebruikt.
Deze term is echter een verzinsel, net als de naam wifi. De
eigenlijke naam IEEE 802.11b Direct Sequence is niet erg
praktisch en om die reden werd een marketingbureau in
1999 gevraagd een merknaam te bedenken. In de praktijk
wordt de term wifi steeds vaker gebruikt als synoniem
voor een draadloos thuisnetwerk in het algemeen.
Met de techniek wordt data draadloos op de 2.4 GHz- en/
of 5,0 GHz-band verzonden. Het signaal is digitaal en
wordt gecodeerd volgens het IEEE 802.11 protocol. Dat is
een internationale norm voor het versturen van digitale
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gegevens door de lucht. Van deze standaard bestaan
verschillende varianten. Zie IEEE 802.11 (Wikipedia).

Wat kun je verwachten van wifi?
Het mooie van wifi is dat je overal in huis online kan.
Je moet er alleen wel rekening mee houden dat je
verbinding minder kan zijn als je verder van je modem/
router af zit. Bijvoorbeeld op zolder. Dichtbij je router kom
je misschien wel op dezelfde snelheid als met een kabel.
Ook als veel apparaten tegelijkertijd op de wifi zitten,
merk je dat aan de snelheid. Dit kan door verschillende
dingen komen.

KBO Lichtenvoorde
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Van digibeet naar digibeter (2)..
Wat heb je nodig voor wifi?
Om via een draadloze verbinding te kunnen internetten
heb je het volgende nodig:
1.
Een goed aangesloten modem/ router.
2.
Een apparaat geschikt voor draadloos internet.
3.
Een wificode om de verbinding te maken. (Staat
vaak aan de onderkant van de router)
Het apparaat dat je wilt aansluiten moet geschikt zijn
voor draadloos internet. Je herkent dit aan een draadloos
internet/wifisymbool. Je laptop, tablet of smartphone
moet voorzien zijn van een wifi-netwerkkaart. Vaak is
deze al standaard in de apparatuur ingebouwd. Heb je
een computer tower of desktop kast, dan kan er altijd een
losse wifinetwerkkaart worden gestoken of verbinding
worden gemaakt met een USB wifi-stick.

Wat kun je met wifi?
Via wifi kun je prima surfen op internet, e-mail lezen
en spellen spelen. Voor het gamen op een pc is wifi
voor veeleisende gamers niet geschikt, daar is de
reactiesnelheid te laag voor. Video (live televisie, NPO
Start, RTL gemist, Netflix en andere streamingdiensten)
kijken via wifi is goed mogelijk. Wel heb je dan een goede
router nodig. Behalve je laptop, smartphone en tablet
kun je steeds meer andere apparaten verbinden met wifi.
Denk bijvoorbeeld aan bewakingscamera’s, decoders,

televisies, digital camera’s, babyfoons, zonnepanelen en
slimme meters en slimme apparaten.
(WIFI symbolen).

Zelf aan de slag
Draadloos internet kent eigenlijk alleen maar voordelen.
Wordt het voor jou ook niet eens tijd om het draadloos
internet aan te sluiten? Zie je hier tegen op? Vraag dan
iemand om het samen te doen. De meeste leveranciers
hebben vaak prima handleidingen waardoor je stap
voor stap in een aantal simpele stappen een draadloos
interne netwerk aanlegt. Het maakt niet uit van welke
internetprovider je gebruik maakt of welk abonnement je
hebt. Het principe van het aanleggen van het draadloos
internet is veelal hetzelfde.
Succes.

Dagreis 14 april Rijksmuseum gaat niet door.
Om meerdere risico’s uit de weg te gaan en duidelijkheid te verschaffen naar alle betrokken partijen hebben
reiscommissie en bestuur besloten om af te zien van de geplande dagtrip naar Amsterdam op 14 april.
Van uitstel komt geen afstel.
Het ligt in de bedoeling om in het vroege najaar deze trip wederom op de reis agenda te zetten.
Werkgroep Reizen
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Extra bericht KBO-PCOB
KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn
voor al uw vragen (16-03-2020)
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen
maakt over de risico’s van het coronavirus
en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten
ook dat niet alle senioren even vaardig zijn
met internet om op de hoogte te zijn van de
laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte
hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam
voelen nu veel activiteiten stilliggen.
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale
telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
17.00 uur
Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte
risicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle
leden: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en
contacten op, tot en met 6 april.
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een
luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of
(kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang

kunnen vinden. Of dat u
als vrijwilliger nog een-opeen-contact met leden kunt
hebben. Hoe u in contact
kunt blijven zonder risico te
lopen. Of gewoon voor een
praatje.
Op 16 maart waren de belangrijkste adviezen voor
senioren:
• vermijd grote groepen
• mijd het openbaar vervoer
• beperk sociale contacten
• werk/blijf zoveel mogelijk thuis
Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele
informatie rondom het coronavirus of bel de plaatselijke
GGD.
Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende
maatregelen wel verbonden blijven met elkaar zodat
niemand zich alleen hoeft te voelen. Bel, schrijf, mail
zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar en blijf omzien
naar elkaar.

AANMELDINGSFORMULIER. 5 daagse reis
(Inleveren bij het secretariaat of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a)
VOORNAAM EN ACHTERNAAM________________________________________________________________
ADRES ____________________________________________________________________________________
POSTCODE EN PLAATS _______________________________________________________________________
TELEFOONNR THUIS _________________________________________________________________________
AANTAL PERSONEN _________________________________________________________________________
NEEMT U EEN ROLLATOR MEE:

JA/NEE

HEEFT U EEN DIEET JA/NEE

ZO JA WELKE_________________________________________________

1-PERSOONSKAMER JA/NEE
TELEFOON THUISBLIJVERS ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Korting
KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO-Lichtenvoorde
Juristentelefoon: JUUST advocaten
Tel. 0544-397200,
info@juustadvocaten.nl

Neem contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten
van Fysi-otherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per
e-mail: richard@fysiolichtenvoorde.nl

BERDEN MODE Varsseveld:

Wij wijzen u ook op

U ontvangt 10 % korting op de artikelen op vertoon van
uw op naamgestelde KBO pas.

TopVit Fysiotherapie Oost Gelre

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.

aan de Esstraat waar u onder deskundige leiding een
individueel pro-gramma kunt afwerken. Zij bieden KBO
leden 10 % korting. (Tel. 0544-375555)

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
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Uw gemeente informeert ...

(Zie ook website gemeente:
https://www.sameninoostgelre.nl )

Net uit het ziekenhuis
Wordt u ontslagen uit het ziekenhuis? Mag u naar huis
maar bent u nog niet in staat uzelf goed te verzorgen?
Dan kunt u hulp krijgen.

Zorg thuis
Een transferverpleegkundige in het ziekenhuis zorgt
ervoor dat er bij u thuishulp komt. Hij schakelt de
wijkverpleging in. De transferverpleegkundige regelt
ook hulpmiddelen voor thuis mochten deze nodig zijn,
bijvoorbeeld een hoog-laagbed of een zuurstofapparaat.

Tijdelijke opname
Soms vinden de artsen in het ziekenhuis tijdelijke opname
in een verpleeg- of verzorgingshuis of revalidatiecentrum
nodig voor een patiënt. Bijvoorbeeld om te revalideren of
om aan te sterken. Dit heet eerstelijnsverblijf zorg (elv).
Als dit voor u geldt dan bespreekt de arts het met u. De
transferverpleegkundige regelt de tijdelijke opname. U
kunt ook naar een zorghotel. Het is wel nodig dat uw
zorgverzekeraar een contract heeft met de instelling die u
de zorg levert.

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar betaalt zowel de zorg thuis als de elv.
U betaalt geen eigen bijdrage maar wel eigen risico.

Zorgverlof
Gaat uw partner of een van uw kinderen u verzorgen als
u net uit het ziekenhuis komt? Heeft deze mantelzorger
een baan? Het is mogelijk zorgverlof te krijgen. Hoe
dit geregeld is staat in de cao. De mantelzorger vraagt
het verlof 2 weken van tevoren schriftelijk aan bij de
werkgever.

Gehandicaptenparkeerkaart
Bent u door een handicap of aandoening slecht ter
been, dan parkeert u natuurlijk het liefst zo dicht
mogelijk bij uw woning of werk. Voor mensen met een
handicap zijn speciale parkeervoorzieningen beschikbaar.
Dat kan een gehandicaptenparkeerkaart zijn of een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Kunt u aan één stuk lopend slechts korte afstanden
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afleggen (maximaal 100 meter), zodat parkeren
op de algemene parkeerplaatsen een probleem
is? Dan kunt u een aanvraag voor een (Europese)
gehandicaptenparkeerkaart doen bij het Sociaal Team
Oost Gelre (zie Aanvragen).
Deze parkeerkaart is geldig in alle lidstaten van de
Europese Unie en is er voor bestuurders en passagiers. De
kaart is maximaal 5 jaar geldig.
Is een eigen parkeerplaats dicht bij uw woning een
oplossing, kijk dan bij gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken.
Bij de parkeervoorzieningen maakt een (medisch)
onderzoek verplicht deel uit van de aanvraagbehandeling.
Waar kan ik terecht voor een gehandicaptenparkeerkaart?
Voor informatie en uw persoonlijke mogelijkheden in
verband met parkeervoorzieningen voor gehandicapten
kunt u terecht bij het Sociaal Team Oost Gelre.

Hoe vraag ik het aan?
U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen door
middel van het aanvraagformulier, dat u hier kunt
downloaden en printen.
Dit formulier moet u indienen bij het Sociaal Team Oost
Gelre in Lichtenvoorde. Het postadres is: gemeente Oost
Gelre, Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart (pdf - 265
kB)

Ophalen parkeerkaart
Maak een afspraak (externe link) voor het ophalen van
een gehandicaptenparkeerkaart. Het ophalen doet u bij
de balie burgerzaken.
Stel je vraag aan het Sociaal Team
Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.
Elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag
9.00 – 17.00 uur
Vrijdag 9.00 – 16.00 uur.
Vrije inloop Gemeentehuis Lichtenvoorde
Donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur. Tel: (0544) 393616
Email: sociaalteam@oostgelre.nl

KBO Lichtenvoorde
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Schitterend wonen

www.bettingbredevoort.nl
Betting Wonen BV
Prins Mauritsstraat 13-15
7126 AC Bredevoort
Telefoon: (0543) 45 15 67
info@bettingbredevoort.nl

Openingstijden:
maandag:
dinsdag-donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

13.30
9.30
9.30
9.30

-

17.30
17.30
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

Bakkerij
Oude Wesselink

Varsseveldseweg 30 lichtenvoorde 0544-371239
Dorpsstraat 3, Ruurlo, 0573-451386

brood
bolletjes
gebak
cake
chocolade

intercom-ict.nl

maar ook lekker...
onze vlaaien
met boterkoekbodem!
www.bakkerijoudewesselink.nl
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Bestuur en ondersteuning
Stien Pothof-Oolthuis
Jan Wolterink
Hans Halink
Ton Jolij
Marjolein Rosendaal-Boenders
Thea Elferink-ten Have
Hans Winters

voorzitter, tel. 371379
secretaris, tel. 06-54272541
penningmeester, tel. 374744 tussen 17.00-19.00 uur
coördinator Educatie, tel. 06 41130412
coördinator Culturele Activiteiten, tel. 06 2672 2162
coördinator Welzijn, tel. 373878
ondersteuning, tel. 06-83274062

Reizen:
Evy Veuger-van der Kamp
Christa Hubers-Hummelink
Thea Elferink-ten Have

tel. 371589
tel. 372463
tel. 373878

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van
KBO De Treffer ontvangen, neem dan contact op
met de heer Antoon Rooks, tel. 373768.

Vrijwillige Ouderenadviseurs:
Thea Elferink-ten Have, coördinator tel 373878
Vrijwillige Belasting/adviesservice:
Henk van Beek, coördinator
tel. 370255

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar
wordt uitgereikt, voor informatie over
deelname aan de verschillende onderdelen.

Ledenadministratie:
Joke Wolterink
tel. 397073 (via secr.)
Annette de Jong-Hassing
tel. 397073 (via secr.)
ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl
Redactie KBO De Treffer:
Ans Vonhof-Baumann
redactiepr@kbolichtenvoorde.nl

tel. 374520 (06-30910719)

Verspreiding KBO ‘De Treffer’ en KBO-PCOB Magazine
Schema van voorbereiding voor 2020
(Onder voorbehoud)

NUMMER

Einddatum inleverdatum kopij

Distributie

nr. 1, februari
nr. 2, maart
nr. 3, april
nr. 4, mei
nr. 5, juni
nr. 6/7, juli/aug
nr. 8, september
nr. 9, oktober
nr. 10, november
nr. 11/01, dec./jan.

9 januari
13 februari
5 maart
9 april
7 mei
4 juni
6 augustus
3 september
8 oktober
5 november

30 januari
5 maart
26 maart
30 april
28 mei
25 juni
27 augustus
24 september
29 oktober
26 november
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GUVUitvaartzorg
• 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!

Ank

Tom

Willemijn
Etienne

Ans

Tim

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

Willy

Gerard

Marijke

Xandra
Henk-Jan

Eljo

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.

GUVUitvaartverzekering - kent u ons al?
Belastingvoordeel met een koopsompolis van GUV!
GUV heeft een interessante koopsomverzekering die ervoor zorgt dat u een ﬁscaal 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!

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

