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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: Hans Winters

Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 6 augustus inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer september 2020 
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden

Onrust, waakzaamheid, hoop, wens…
Woensdagavond 3 juni 19.00 uur. Wederom zit een 
heel groot deel van Nederland aan de buis gekluisterd. 
Wat heeft ‘onze Mark’ weer voor nieuws te melden? 
Al maandenlang kijken we reikhalzend uit naar die 
nieuwsuitzendingen waar inmiddels, ongewild, 
gebarentolk Irma de show is gaan stelen.  We willen  
inmiddels, voorzichtigjes, meer vrijheid gaan proeven. 
En die vrijheid kregen we. We mogen weer op vakantie  
van onze overheid! Hoera! Maar hoe groot de behoefte 
aan een trip  ‘in den vreemde’ voor ons pensionado’s is, 
is maar de vraag. Rondom ons heen hoorde je een ieder 
zich rijk prijzen met onze woonplek in de Achterhoek. 
Hoe het een aantal van onze lezers is vergaan in deze 
ongewilde periode van beperkingen leest u in deze 
speciale editie van uw maandblad. Zij maakten veelal 
van de nood een deugd. Maar ja… wel een triest gegeven 
was en is : ‘De Treffer’ gesloten al sinds 12 maart. En 
daar heeft uw voorzitter erg veel moeite mee. Het 
primaire doel van onze vereniging is het brengen van 
levensvreugde aan de leden. En wat is er fijner dan elkaar 
ontmoeten in hobby’s , gesprekjes, sport en spel waar je 
samen plezier en gezelligheid deelt? En dat kan en mag 
nu nog niet. Want het gegeven dat onze leden allen tot de 
risicogroep behoren, dat veel activiteiten op zeer kleine 
afstand van elkaar uitgevoerd worden en de wetenschap 
dat er toch leden ziek waren en zijn maken het moeilijk 
om te besluiten eerder tot heropening over te gaan. 
Maar ik hoop op nog meer positieve berichten uit Den 
Haag.  Zodat binnen afzienbare tijd maar toch zeker per 
1 september  de onrust, waakzaamheid, hoop en wens 
omgezet kunnen worden in het wagenwijd openzetten 
van alle deuren van ons bebouw!. 
Blijf gezond en geniet van wat wel kan! 

Stien Pothof- Oolthuis. 

Van de voorzitter
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Agenda

KBO  ZOMERSTOP: ma. 27 juli t/m vr. 14 aug

* Regiokaarten te Lievelde: 09 oktober
* Bingo : 14 oktober

Coronastop: Hoelang de gedwongen sluiting van ‘De Treffer’ 
nog voortduurt is  vooralsnog onbekend. Zeker is dat wij u tijdig 
berichten over heropening . Raadpleeg daarvoor onze website 
en kijk in de ELNA onder KBO ACTIEF. 

Jaargang 1
nummer 4
juli/augustus 2020

Inhoudsopgave
Agenda  4
Van de Bestuurstafel  4
Tijd  5
Puzzel  5
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Proatlijn  8
Videovergadering  8
Corona 2020  9 
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Van digibeet naar digibeter 18
Coronabeleving  19
Oplossing plaatsnamenpuzzel 19
Op verhaal komen  21
Bestuur en ondersteuning 23

KBO-PCOB ouderen infolijn m.b.t. Corona:: 
030 - 3 400 600.

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Sinds 1 juni zijn de Corona- maatregelen wat versoepeld en kan met 
een beetje gezond verstand en in achthouding van.. een heleboel 
wel. De Treffer is nog op slot maar we beraden ons op de toekomst; 
Hoe passen onze activiteiten in de 1,5 m maatschappij. Hoe kunnen 
we weer gezellig en verantwoord kaarten,  bridgen etc. 

Algemene Leden vergadering 2020.

Het bestuur nodigde  haar leden van harte uit voor de algemene 
ledenvergadering van 2020 op woe. 25 maart. 
Maar…….
Vanwege onvoorziene omstandigheden, inmiddels wel bekend, 
mocht deze bijeenkomst niet plaatsvinden. Daarom deze officiële 
mededeling aan alle leden:  
In afwijking van de verenigingsstatuten  art. 13.2 ( jaarlijks, uiterlijk 
6 maanden na het lopende verenigingsjaar, wordt een algemene 
vergadering ,de ledenvergadering, gehouden) ziet het bestuur zich 
door zeer bijzondere omstandigheden ( COVID-19 virus ) genoodzaakt 
tot uitstel van deze vergadering tot nader orde. De algemene 
ledenvergadering zal uitgeschreven worden zodra dit verantwoord 
wordt geacht binnen de richtlijnen van het kabinet. 

Van de bestuurstafel

Iedereen van jong tot oud op stap met Careaz electrocar. 
Tijdens de Coronacrisis  reed de e-car een hele periode niet.  
Eind juni staat de e -car weer tot ieders beschikking. Bel  op 
maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur met de  
chauffeur. Tel: 06- 22154721  
Voor een ieder, jong en oud,  die minder goed mobiel is en 
binnen een straal van 4 a 5 km. wil reizen. 
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Tijd
PLAATSNAMENPUZZEL:  

Vul een  passende  plaatsnaam in op de puntjes. De 
oplossing staat op pag 19 van dit blad. 

1. Na de enorme storm  keek de duif vertwijfeld om zich 
heen terwijl zij dacht: “Waar zal ik mijn      …….?”(8)

2. Ik hou niet van kou. Vandaar dat ik jaarlijks in januari en 
februari de ……….! (11)

3. Het zijn niet alleen skaters die een te…… aantrekken.
(11)

4. Dat gaat …..Bosch toe, zoet lieve Gerritje .( 7)

5. Met een klamboe heb jij de ……in plaats van zij jou. ( 
10)

6. In de tuin van het gemeentehuis ziet men soms een……
(10)

7. Hij sliep met zijn…..aan om ’s morgens maar als eerste 
weer op de lange latten te staan. ( 10).

8. Tijdens de bui was zijn shirt redelijk droog gebleven…..
was kletsnat. (13) 

9. Na de overval trof de politie een……. achter de bar aan 
( 9)
10. Voor die 6 gasten daar: 3 whisky, 2 wodka en 
….graag. (6)

Oplossing blz. 19

Hallo allemaal,

Allereerst zal ik me aan jullie voorstellen: Mijn naam is 
Lidy Borgers en ik ben getrouwd met Marius.
Ik ben bijna 71 jaar, we hebben 3 zonen, 2 
schoondochters en 6 kleinkinderen in de leeftijden van 7 
tot 14 jaar.
Op de donderdagmiddag bridge ik in de TREFFER.
 
We wonen in een vrijstaand huis met een fantastische 
tuin, die er nog nooit zo vroeg en zo mooi uit heeft gezien.
Aangezien we aan huis gebonden waren, hebben 
we allerlei klusjes in en rondom het huis gedaan. De 
kozijnen binnen moesten geschilderd worden, het balkon 
buiten en natuurlijk zoals zovelen hebben we drastisch 
opgeruimd. De kar in de garage stond helemaal vol 
met spullen voor de kringloopwinkel, want ook die was 
gesloten vanwege het coronavirus.

Alle activiteiten vielen weg, dat was even wennen, maar 
gelukkig wonen we hier in een prachtige omgeving, dus 
wandelen en fietsen kwamen daar voor in de plaats. Het 
was rustig, we hoefden niets, maar het sociale aspect 
misten we natuurlijk wel. Het contact met de kinderen en 
kleinkinderen ging via beeldbellen.

Wij zijn gelukkig met z‘n tweetjes, maar voor 
alleenstaanden zal het erg eenzaam zijn geweest.Het 
belangrijkste is, dat we gezond blijven.

In maart waren we net gestart met een cursus voor 
VOA‘s. Daar zullen we hopelijk begin oktober weer mee 
doorgaan.

Inmiddels mogen we al wat meer, al moeten we blijven 
oppassen, want het virus is nog niet weg.

Ik wens jullie allemaal toch een fijne zomer toe en 
hopelijk zien we elkaar in september weer.
 
Hartelijke groet
Lidy Borgers.
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Met vervroegd pensioen in Coronatijd
Eind maart heb ik afscheid genomen van het SKB 
Winterswijk om te gaan genieten van mijn vervroegd 
pensioen. Op mijn afscheidskaart had ik geschreven:

“Je hebt niet altijd een plan nodig.
Soms is ademhalen,
Vertrouwen en verlangen voldoende”

Ik kon op dat moment nog niet weten, dat de eerste 
zin, met de komst van Corona, een heel andere inhoud 
zou krijgen. Geen plan, maar ook geen plannen kunnen 
maken, teruggeworpen worden op jezelf zonder afleiding 
of drukke bezigheden. Help, hoe doe je dat eigenlijk? Er 
zijn handboeken genoeg, vol met wijze lessen over wat 
wel of niet te doen. Maar wat voor mezelf het beste is, 
moet ik ook zelf gaan ontdekken.

Gelukkig is er ook de 2e zin, waarin vertrouwen en 
verlangen een belangrijke plek hebben. Nou, 
dat biedt perspectieven! Er ligt hier een grote 
tuin, waar in het voorjaar voor Wim, mijn 
man en mij veel werk wacht. We concluderen 
tevreden, dat de tuin er mooi bij ligt. De 
planten, de bomen, de vijver, de ezels, de 
kippen, allemaal reageren ze goed op extra 
aandacht en het mooie voorjaarsweer.

We houden van fietsen en we zijn niet 
de enige! Gisteren op de prachtige 
Hemelvaartsdag, was er nauwelijks een vrij 
bankje te vinden langs de route. Vriendelijk 
groetend; elkaar zo goed mogelijk de ruimte 
gevend, ook al lukt dat niet altijd op de smalle 
paden. Een stel onbekende, vrolijke dames, 
die we achterop komen, vragen aan onze mannen, die het 
kopwerk doen, of ze misschien willen sjansen. “Nee, nee”, 
roepen wij, die mannen horen bij ons en we delen niet”. 
Een kort moment van vrolijkheid, flauwekul en gelach, 
hoe waardevol is dat!

Een ander verlangen is, dat ik nu eindelijk eens actiever 
met mijn Spaanse lessen aan de slag ga. Al een aantal 
jaren volg ik les, maar wat niet lukt, is het praten. Ik wil 
best veel vertellen, maar krijg het gewoon niet uit mijn 
mond. Er zit halverwege een enorme blokkade in mijn lijf. 
Ik durf wel wat te zeggen, maar vind geen woorden. Ik kan 

natuurlijk de Spaanse boeken nog weer eens tevoorschijn 
halen, maar vrees dat ik onvoldoende discipline heb, om 
hier voortvarend mee aan de slag te blijven.

Surfend op het internet vind ik Baselang. Een organisatie, 
die online Spaanse lessen aanbiedt. Mijn aandacht is 
aangewakkerd en ik verdiep me erin. Tegen een vast 
maandbedrag kun je net zoveel lessen nemen als je wilt. 
Steeds met een leraar uit een Zuid- Amerikaans land waar 
ook Spaans wordt gesproken. Ik meld me aan en… kom 
op een wachtlijst. Nou ja, hoe kan dat? Het blijkt dat veel 
mensen dezelfde gedachte hebben en zich ook hebben 
aangemeld. Versneld worden 100 extra leerkrachten klaar 
gestoomd en ingezet.

Afgelopen week ben ik begonnen. Ik heb afspraakjes met 
Jorge uit Buenos Aires, Walter uit Peru en Lisneth uit 
Venezuela. Allemaal willen ze me helpen om beter Spaans 

te leren en te praten. Ik vind het geweldig, ontroerend 
en verbazingwekkend dat dit mogelijk is en er, zonder 
vertraging of oponthoud, een rechtstreekse verbinding 
met onze woonkamer mogelijk is. Ik hoop van harte dat 
juffrouw Ank, aankomende september als de lessen 
hopelijk weer beginnen, tevreden over mij zal zijn.

Op deze manier kennen mijn eerste pensioenmaanden 
een andere invulling dan gedacht, maar ik ben tevreden. 
Net als ieder ander, probeer ik er het beste van te maken. 
Ademhalen, vertrouwen en verlangen, zijn een goede 
leidraad gebleken.

Ellie Halink
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Wat een bizarre tijd
Corona! Nog nooit van gehoord! Ineens wordt alles anders. Als ouderenadviseur en coördinator van onze vrijwilligers 
moest ik de vergadering van16 maart jl. met de vrijwillige ouderenadviseurs/belastingadviseurs afzeggen. Er mogen geen 
grote groepen bij elkaar komen. Ook mogen we niet meer met zovelen op kantoor komen. Thuis werken!!

In eerste instantie denk je dan nog: over een paar weken kunnen we wel weer verder met onze overleggen en 
activiteiten. Inmiddels zijn we enkele maanden verder. De huisbezoeken zijn nog steeds niet opgestart en we moeten 
ook nog kijken hoe we de overleggen met de ouderenadviseurs, belastingadviseurs en woonconsulenten straks kunnen 
laten plaatsvinden. De afstand van 1,5 meter geldt  nog steeds.

We moeten het met z’n allen nog even volhouden. De cijfers laten zien dat het aantal besmettingen en sterfgevallen 
afneemt. Toch moeten we blijven opletten. 
Niet naar mijn werk kunnen gaan, mis ik ontzettend. Onze dochter, haar vriend en onze kleindochter wonen even tijdelijk 
bij ons in verband met de verbouwing van hun huis. Dat geeft natuurlijk wel de nodige afleiding maar het is ook wel even 
wennen. We moeten allemaal thuis werken dus de ruimtes moeten worden verdeeld. 

De contacten met de vrijwilligers en de ouderen mis ik het meest. Er komen al wel enkele verzoeken binnen voor 
een huisbezoek door een vrijwillige ouderenadviseur maar we kunnen helaas nog niets ondernemen. Geeft een 
onbevredigend gevoel. Ik hoop dat we met z’n allen de draad snel weer op mogen pakken.
Hopelijk zie ik jullie allen weer snel en blijf gezond!!!

Ilse van de Kamp,
Ouderenadviseur gemeente Oost Gelre.

Wat een rare tijd.
Alles staat stil.
Treffer gesloten.
Jarigen van 80, 85, 90 en ouder krijgen nu een mooie kaart 
toegestuurd.
I.v.m. “corona” komen wij voorlopig niet aan de deur.
Zelf ervaar ik deze tijd als “ rustig”.
Wij zijn samen, dus rijk!
Hebben een mooie tuin waar we lekker in kunnen werken en zitten.
Gaan iedere dag lopen in de Vennebulten.
Komen dan bijna niemand tegen , dus lekker veilig!
Helaas zien wij de kinderen en kleinkinderen weinig.
Alleen op afstand dus knuffelen kan niet.

Voor mensen die alleen zijn is het een eenzame tijd.
Proberen extra aandacht aan hen te besteden.

Hopen dat ze snel een vaccin vinden.

Gezond blijven is het belangrijkste.

Groeten van Marian(werkgroep welzijn)
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Proatlijn en video bestuursvergadering

Meteen na dat de lock down inging, hebben wij een 
telefoonlijn opengesteld. Tot op heden (donderdag 4 juni)  
heeft nog niemand gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om even een praatje te maken, een hulpvraag te stellen, 
of anderszins iets te vragen of  op te merken. Voorzichtig 
hebben we maar geconcludeerd dat omzien naar elkaar, 
naoberhulp/-plicht en  mantelzorg hier gelukkig nog een 
gewoon ding is. Maar de lijn blijft vooreerst in de lucht.  

Veel mensen kennen de Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
alleen van de naam die hier  achter in dit blad vermeld 
staat.
Maar in Lichtenvoorde zijn meerdere VOA’s actief. Wilt u 
direct met een adviseur in contact komen,  bel dan met 
Thea Elferink  (373878) .

VOA’s maken graag een praatje met u, zij kunnen u helpen 
en of verwijzen indien u met een complexere hulpvraag 
komt.

Video 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. 
Zo zou het moeten zijn. Maar ja…de situatie veranderde na 12 maart zodanig dat het bestuur moest omzien naar 
andere vergadermogelijkheden. Ach.. ook uw bestuur gaat mee in de vaart der volkeren en alras werd besloten om per 
videovergadering elkaar thuis voor de buis te ontmoeten.  Met behulp van onze IT bestuurder Ton Jolij lukte het alle 
dames en heren om probleemloos in te loggen, om elkaar weer eens te zien en te spreken en , belangrijker nog , samen 
te overleggen. Het ging uitstekend zoals u op bijgaande foto ziet.  Het bestuur ziet deze vergaderingen, die vastgelegd 
worden in notulen, als officiële bestuursvergaderingen.

Hoofdagendapunt tijdens de vergaderingen laat zich raden. “Wat te doen met de gesloten ‘Treffer’?” Unaniem was men 
het telkens weer eens dat gezondheidsrisico’s lopen het allerlaatste is wat men wil. Dus dicht houden. Maar wel kijken 
naar passende oplossingen voor als alles weer wat meer normaal wordt binnen de 1,5 m. maatschappij. 

Praotlijn’ 06 82774004    /  Advies van de VOA.
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Corona 2020

Zondagavond 15 maart om 17.30 uur de persconferentie.
Je denkt, wat betekent dit allemaal voor ons allen?

Later die week, zie je en hoor je: wat is het stil in onze 
straat en buurt. De kinderen mogen niet naar school 
en zitten binnen, ze proberen met hun vader/moeder 
de opdrachten, die ze van school ontvangen, te maken. 
De een vindt het wel leuk, de ander mist vriendjes, 
vriendinnetjes en de juffrouw en meester. 

Zo maken wij ook van dichtbij mee dat we mijn 
moeder, onze kinderen en kleinkinderen via de telefoon 
of facetime zien en horen. Dan vraagt een van de 
kleinkinderen, 5 jaar oud, waarom zijn jullie zo bang voor 
corona? Wanneer mag ik weer komen logeren? Ik kan wel 
afstand houden hoor, zegt ze dan. Ja, wat kun je hier op 
zeggen, dit doet wel wat met je, daar wordt je stil van. 

Maar corona, heeft nu we meer thuis zijn, wat gebracht. 
Thuis aan het werk gezet, dingen die je altijd al wilde 
doen, maar dacht, dat kan nog wel, ga je dan toch doen. 
Maar nu ziet alles er weer strak uit, vinden mijn man 
André en ik. 

De zolder en alle kasten, het hele huis is opgeruimd. 
Buiten is het nodige ook geverfd en zo waren onze 
dagen, de eerste weken gevuld. Erg fijn is het, dat het de 
afgelopen tijd mooi weer is en de zon vaak scheen. De 
boeren en tuinders, zullen nu denken, regende het maar 
eens. 

Zo ga ik er graag op uit om te fietsen en wandelen 
met mijn man en met een vriendin ga ik regelmatig 
samen erop uit met de MTB, fietsen door onze mooie 
Achterhoek. We hebben al veel mooie kilometers, gefietst 
over paden, waar ik nog nooit geweest was. Wat wonen 
we toch in een mooi stukje van Nederland. Toch mis je je 
familie en sociale contacten wel. 

Ik ben vrijwilliger van de Zonnebloem Lichtenvoorde, van 
de vele activiteiten die er gepland stonden, samen met de 
gasten en vrijwilligers, ging in de agenda een streep door, 
jammer, maar het is niet anders. 

Zo ook de cursus 'Ouderen Adviseur' waar ik erg naar uit 
keek om daar aan deel te mogen nemen, waar we net aan 
waren begonnen, kon niet verder gaan, hopelijk kunnen 
we in oktober weer aan de slag in de Treffer. 

Verder lees ik graag boeken en speel piano, sinds een jaar 
heb ik les en komt de docente bij ons aan huis, maar nu 
dit niet kan en mag, heb ik nu online les, via Zoom, dit 
was voor mij een nieuwe ontdekking en uitdaging om 
dat te doen. Muziek maken vind ik erg leuk om te doen, 
dit maakt je vrolijk, vooral in moeilijke tijden. Zo gaan we 
voorlopig verder in deze corona tijd. Blijf allen gezond en 
zorg goed voor elkaar. 

Vriendelijke groet van Ellie Weelink
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Voor onze zieken en jarigen

We leven momenteel in een rare tijd. Het jaar 2020 
zullen we ons hele leven niet meer vergeten. Het is 
allemaal corona wat de klok slaat. De hele wereld 
kreeg er mee te maken. Er werd door de regering een 
intelligente lockdown aangekondigd. Alles wordt afgelast. 
Geen avondvierdaagse, bloemencorso, zwarte cross of 
KBO-activiteiten.

De kinderen mogen niet naar school, de horeca zit 
potdicht. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
De oma’s en opa’s mogen hun kleinkinderen niet meer 
zien en de mensen in de verzorgingscentra mogen geen 
bezoek meer ontvangen. 
Aangezien we allemaal tot de risicogroep behoren
Langzamerhand werden  de regels onlangs versoepeld.

Maar je zult in deze tijd maar jarig zijn. Dat is echt niet 
leuk. Je mag de verjaardag niet geven voor familie, 
vrienden en kennissen. De sociale contacten zijn op 
die manier tot een minimum beperkt. Toen mijn tante 

in april jarig was, hebben we voor haar raam van 
Antoniushove staan zingen. Ze was verder de hele dag 
alleen met haar verjaardag. Op de verjaardag van mijn 
man hebben we samen een glaasje wijn gedronken. Ik 
vond het een saaie bedoening maar de corona was toen 
heel heftig.
Ik wil iedereen die jarig is in deze tijd van harte 
feliciteren. We moeten er maar wat van maken.  

Je zult in deze tijd maar in het ziekenhuis liggen. Als 
je corona hebt , mag er helemaal niemand op bezoek 
komen. Geen knuffel, geen omhelzing of een opbeurend 
woord. Wat zullen die zieke mensen zich eenzaam 
gevoeld hebben. Zo kom je er achter dat sociale 
contacten heel belangrijk zijn. Met heel veel dingen kun 
je leven maar als je elkaar niet mag bezoeken is, voor ons 
ouderen , heel erg.

Ans Vonhof
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Mijn coronabeleving

Leeftijd  71 jaar
Woon samen met mijn man ,al bijna 50 jaar
Wij zijn in goede gezondheid.
Nou en ineens zit je dan thuis!
Maandenlang was je druk met het organiseren van 
dagreizen, de vijfdaagse reis en de zevendaagse reis was 
al in wording. Voor jezelf al kijken waar je naar toe wilt 
deze zomer.

Nieuwe films zoeken voor het komende seizoen en met 
een cursus bezig.
En ga zo maar door.

Ineens is dit over en uit en hoor je bij een risicogroep die 
je bijna dwingt om thuis te blijven. Je mag even wandelen 
of fietsen maar doe dit niet waar andere mensen in de 
buurt zijn.  Je moet anderhalve meter afstand houden.

Het liefst 's morgens tussen 7 en 8 
uur boodschappen doen, mits je 
niet verkouden bent, dan moet je 
het laten doen en zie je even later 
de boodschappen voor jouw deur 
staan en de bezorger een eindje 
verder.
Dit was wel even wennen.

Na een paar weken ben je uitgerust 
en wil je weer wat doen vooral 
mensen ontmoeten, het mag 
alleen op afstand. Ik heb mijn man 
nog en samen hebben we veel 
gewandeld en gefietst en zo‘n 
beetje alle kleine paadjes van de 
omgeving Oost Gelre, Winterswijk, 
Aalten,Ruurlo en Beltrum wel 
gehad. 

Wat is de Achterhoek mooi en we 
zitten in de mooiste  maand van 
het jaar en ook nog veel zon. De 
eerste maanden van de lockdown 
zitten er op . Maar nu moeten we 
het volhouden.

Je mist het aanraken van familie 

en vrienden die jarig  of verdrietig zijn ,vooral bij het 
overlijden van een goede bekende. Dit doet gewoon pijn 
als dat niet kan. Je ziet de eenzaamheid in hun ogen.

Een kaartje, een belletje, een luisterend oor of een 
praatje op anderhalve meter afstand, dat proberen we 
dan maar te doen.

Een ding hebben gemeen, we moeten het allemaal en 
gedeelde smart is halve smart. We zijn lotgenoten, laten 
we daar maar aan denken dan kunnen we door.
Ik denk aan jullie.

Thea Elferink
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Vakantie en coronaVakantie en corona
Sri Lanka, vertrek 9 maart. Een groepsrondreis van 22 
dagen, wat had ik er zin in!

Van tevoren had ik bedenkingen of alles wel door zou 
gaan, er was namelijk na China inmiddels ook corona 
geconstateerd in Italië en in Noord-Brabant was ook van 
alles aan de hand rondom corona.

Maar er was geen negatief reisadvies, het vliegtuig ging 
en na een tussenlanding in Qatar landden we op 10 maart 
op het vliegveld vlakbij de hoofdstad Colombo.

Het is genieten, die eerste dagen. We maken een 
boottocht door de kanalen van Negombo. Ooit gegraven 
door de Nederlanders. Prachtig, al die verschillende 
soorten ijsvogels, vliegende honden (een soort grote 
vleermuizen), schitterende bomen, bloemen en planten. 
We zien indrukwekkende tempels, Boeddhistische en 
Hindoeïstische. Er zijn mooie stranden, het zonnetje 
schijnt,  de mensen zijn vriendelijk en het eten is heerlijk. 

De reis brengt ons naar het noorden van het eiland. 
Tamilgebied en nog niet zo lang vrijgegeven voor  
toerisme. En daar begint de verandering. In Jaffna worden 
we nageroepen met corona, corona. Mensen draaien zich 
om als ze ons zien of lopen met een grote boog om ons 
heen.

De volgende dag blijkt dat de regering alle nationale 
parken heeft gesloten. Omdat het land voor het grootste 
deel uit parken bestaat kunnen we geen wilde dieren 
meer zien. Geen olifanten, geen luipaarden en ook geen 
krokodillen spotten in het Yala National Park. Helaas!

We vervolgen onze rondreis; de tocht gaat naar de 
oostkust en onderweg worden we geweigerd in een 
restaurant. Het snorkelen kan niet doorgaan, want ook 
daarvoor moeten we in een park zijn. Door de gids wordt 
een alternatieve excursie bedacht. We zouden met 
tuktuks naar visserijdorpjes gaan. Maar een uur later 
blijkt dat de chauffeurs het niet aandurven. De bevolking 
is bang voor ons omdat zij denken dat wij (Europeanen) 
de ziekte naar Sri Lanka brengen. We horen zelfs dat er 
een bus met toeristen is aangevallen.

Als de dag daarop de reis verder gaat naar Kandy, vertelt 
de gids dat de regering heeft besloten tot een volledige 
lockdown. Die gaat ’s middags om 4 uur in.  We zien rijen 
mensen voor apotheek en supermarkt. Files van tuktuks 
voor benzinestations. Iedereen draagt een mondkapje 
en het verkeer is chaotisch. Na 4 uur ’s middags mag 
niemand meer op straat. Doen we dat wel dan krijgen we 
een boete en moeten we 2 weken in quarantaine.

Daar zitten we dan in ons hotel, we mogen in de kleine 
tuin met zwembad. Het hotel ligt tegenover de tempel 
met de tand. In deze tempel bevindt zich de linker 
bovenste hoektand van Boeddha. We horen dag en nacht 
de monniken bidden voor deze onzekere tijd. Het is een 
soort mantra en zal 7 dagen duren, 24 uur lang. 
De gids weet niet hoe nu verder,  maar gelukkig mogen 
we een aantal dagen later naar een resort aan het strand. 
Meer bewegingsvrijheid, maar beslist niet de straat 
op. De bus mag rijden, wel met speciale papieren. We 
worden om de haverklap gecontroleerd of alles in orde is. 

Vervolg blz. 14
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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.
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Vervolg blz. 12 vakantie en corona

In ons nieuwe hotel aangekomen worden we direct 
getemperatuurd. Ik heb 33.6. Mijn dochter in Nederland 
vraagt of ze me dan ook maar even willen wegen!! We 
moeten ons registreren bij Buitenlandse Zaken en bij de 
Ambassade van Sri Lanka. 

Er komen allerlei berichten uit Nederland. Veel 
werknemers die thuiswerken, scholen die dicht zijn, 
1,5 meter afstand, mensen die ziek zijn. We horen dat 
vliegtuigmaatschappijen niet meer gaan. We spreken 
Duitse toeristen in ons hotel. Zij worden door de regering 
opgehaald. Wanneer kunnen wij terug? De reisorganisatie 
zwijgt, thuisblijvers voeren de druk op bij de instanties. 

Dan ineens moeten we samenkomen. We worden 
weer getemperatuurd. De gids overlegt intensief met 

de autoriteiten. Na 2 uur overleg horen we dat we 
omgeboekt zijn. We zijn erg opgelucht, hoera we kunnen 
naar huis.

Weer zijn er speciale papieren nodig om te rijden. Over 
een lege snelweg en met weer veel controles arriveren we 
op het vliegveld. Daar worden we weer getemperatuurd 
en ontsmet. Alles is dicht, geen winkeltje open.

En dan zitten we op onze vliegtuigstoel onderweg naar 
Qatar, daar stappen we over op een vlucht naar Schiphol. 
Het vliegtuig is vol, met mensen overal vandaan. Mensen 
die 10.000 Euro hebben betaald om maar naar huis te 
kunnen. Er  is geen sprake van 1,5 m afstand.

Dan een leeg Schiphol. Er wordt alleen maar geroepen dat 
we afstand van elkaar moeten houden….

Vanuit Sri Lanka had ik een taxi naar huis geregeld. We 
moesten achterin zitten, dus afstand tot de chauffeur. Het 
voelde raar, zo was het in Sri Lanka niet. 
Ik was erg blij om het bord Lichtenvoorde te zien en heb 
mezelf 2 weken in zelfquarantaine gehouden omdat 
het vliegtuig wel erg vol zat. Vanuit Sri Lanka horen we 
dat onze buschauffeur en onze gids ook 2 weken in 
quarantaine moesten. 

Het was een bijzondere ervaring, maar ik had graag veel 
meer van Sri Lanka willen zien. Ik zou deze rondreis nog 
eens willen afmaken.  

Annette de Jong
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Coronatijdperk 2020
Maandagavond 16 maart. Het gebeurde van het ene 
op het andere moment. Mijn agenda was in een keer 
bijna leeg. Dat is mij, zolang ik mij kan herinneren, de 
laatste jaren niet meer overkomen. Meestal was mijn 
agenda overvol gepland en moest ik wel eens rennen 
om mijn afspraken goed na te kunnen komen. Ten koste 
soms van het thuisfront. En dan denk je eerst na die 
persconferentie ook nog heel even, (want dat wil je dan 
graag) misschien valt het allemaal wel mee. Maar nee 
hoor, toen ik de volgende dag de krant had gelezen en het 
nieuws op de radio had gehoord was de boodschap wel 
duidelijk. “Voorlopig een andere invulling aan mijn vrije 
tijd geven”.

Vanwege stoppen met werken afgelopen december 
had ik een “To-do” lijstje gemaakt. Alleen was daar nog 
niet zoveel van afgevinkt. Dus nu alle tijd om daar actief 
mee aan de slag te gaan. De zolder en de meeste kasten 
in ons huis hebben een opruim en schoonmaak beurt 
ondergaan. Dit is niet mijn grootste hobby maar het moet 
wel een keer gebeuren.

Liever ga ik op mijn MTB - of race fiets met mijn man of 
een vriendin een tocht maken door de mooie Achterhoek. 
Dat vind ik heerlijk om te doen. Alleen in Coronatijd 
nemen we de versnaperingen voor onderweg weer “ 
ouderwets “ zelf mee. Een broodje en bidon/thermoskan 
thee voor onderweg op een bankje, ach dat heeft ook 
weer zijn charme. Wanneer we dan bij thuiskomst een 
lekkere trek hebben kan ik mijn andere 
hobby nl. koken alle aandacht geven. 
Het maken van bijzondere gerechten 
vind ik erg leuk om te doen. De laatste 
tijd kook ik graag uit de boeken van 
Yotam Ottolenghi. Dat is momenteel 
mijn favoriet. En wanneer mijn man 
Lau dan aan tafel vraagt: ben je er erg 
druk mee geweest? Dan hoef ik het 
recept niet nog eens op tafel te zetten. 
Maar over het algemeen is hij altijd 
enthousiast en wil hij alles proeven.

Ook heeft Corona mij weer 
regelmatiger met een breiwerkje op de 
bank gekregen. Vorig jaar winter was 
ik begonnen met een cursus Grolse 

wanten breien. Inmiddels zijn er al verschillende artikelen 
klaar en vind ik het erg leuk om te doen. Heb de smaak 
van breien weer helemaal te pakken. De naaimachine 
is voor een onderhoudsbeurt weg geweest en wordt nu 
vaker dan voorheen op het pedaal getrapt. Op verzoek 
van vriendinnen en familieleden heb ik er verschillende 
leuke mondkapjes zitten maken. En dan heb je de 
smaak weer te pakken. Mijn buurvrouw heeft mij weer 
enthousiast gemaakt om zelf kleding te gaan maken. Zo 
gezegd zo gedaan. Het eerste zelf gemaakt zomerjurkje is 
af. En daar zal het niet bij blijven.

Ondertussen heb ik ook een buurvrouw die graag lange 
tochten wandelt in en rondom Lichtenvoorde. We hebben 
veel mooie paadjes ontdekt. Dat wandelen tijd kost, 
komt nu goed van pas. Zo zie je maar dat ik mij in deze 
coronatijd goed kan vermaken. Alhoewel ik het pakken 
van een terrasje af en toe begin te missen. Even wijnen 
met vriendinnen op de markt is ook niet verkeerd. 

Voorlopig blijf ik mij vermaken maar de aanvang van de 
cursus Ouderen Adviseur,  in oktober zou ik toejuichen. 
Daar heb ik heel veel zin in. Tot die tijd blijf ik mijn rondjes 
fietsen, wandelen, lekker koken en boeken lezen. 

Blijf gezond en geef om elkaar.

Lidwien Reukers



16 De Treffer  KBO Lichtenvoorde

sinds 1897

Hét vertrouwde adres

Rapenburgsestraat 32   7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419   www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Coronatijd en digitale fraude

Dat we elkaar minder zien, en meer op afstand contact 
houden door de corona-maatregelen, zorgt dat criminelen 
nog meer op fraude inzetten. Vooral veelgebruikte 
programma’s en app ’s zijn geliefd. Vooral nu de angst 
en onzekerheid bij mensen een stuk groter is. Een veel 
gebruikte app bij jong en oud is WhatsApp en die is dan 
ook vaak in het nieuws

WhatsApp-fraude

Bij deze oplichtingvorm via WhatsApp doen criminelen 
zich voor als een bekende van je, om je met een smoes 
om geld te vragen. Dit doen ze heel geraffineerd en bij 
de nieuwste vorm worden er zelfs WhatsApp-accounts 
gekaapt. In het eerste kwartaal van 2020 meldde de 
Fraudehelpdesk meer dan 2200 gevallen van WhatsApp-
fraude, ook wel bekend als vriend-in-noodfraude. Het 
schadebedrag ligt gemiddeld in de duizenden euro‘s. 

Zo herken je WhatsApp-fraude

•  Een ‚bekende‘ stuurt je een appje vanaf een onbekend 
nummer (de profielfoto klopt).

•  Deze ‚bekende‘ (zoon, dochter e.d.) vraagt je om een 
rekening voor te schieten.

•  Er is (veel) haast bij.
•  De ‚bekende‘ wil niet op een andere manier 

communiceren, of hij beweert dat dit niet kan.
Ga nooit op een betaalverzoek in, ook al vertrouw je deze 
bekende door en door. Criminelen lezen zich soms zelfs 
in via social media om personen goed te imiteren; van 
actuele gebeurtenissen tot nadoen van het taalgebruik. 
Een voorbeeldgesprek van WhatsApp-fraude lees je op de 
Fraudehelpdesk, waarbij een oplichter doet alsof hij de 
zoon is met een betalingsprobleem.

Hoe voorkom je WhatsApp-fraude

•  Vraagt iemand om geld via WhatsApp? Bel die persoon 
dan op via een nummer uit je eigen adresboek. Een 
oplichter valt meteen door de mand.

•  Kun je die persoon niet direct telefonisch bereiken: geen 
geld overmaken. Stel de ‚bekende‘ een vraag waarop 
een oplichter écht geen antwoord kan weten. Vraag 

dus niet naar informatie die te raden is of die op social 
media zou kunnen staan.

WhatsApp beveiligen tegen hacken

Voorkom het kapen van je WhatsApp-account door 
tweefactorauthenticatie in te stellen en eventueel ook 
een voicemailwachtwoord. Dan kunnen criminelen niet 
meer makkelijk je WhatsApp-account overnemen en 
bekenden oplichten.
•  Open WhatsApp en tik op Instellingen > Account > 

Verificatie in 2 stappen > Inschakelen. Kies een code 
die je niet kunt vergeten, maar die niet te makkelijk te 
raden is. WhatsApp zal je geregeld om de code vragen, 
bijvoorbeeld eens per week, zodat je die niet vergeet.

•  Zet een pincode op je voicemail van je mobiele telefoon 
die je niet makkelijk kunt raden. Dat kan door je 
voicemail te bellen en daar het menu te beluisteren.

Toch slachtoffer van WhatsApp-fraude?

Doe het volgende als je geld hebt overgemaakt naar een 
oplichter of de fraudepoging tijdig hebt doorzien:
•  Doe aangifte bij de politie. Sinds mei 2020 kan aangifte 

van WhatsApp-fraude ook online. Dit kan ook bij een 
poging tot fraude, zonder dat er daadwerkelijk schade is 
geleden.

•  Beveilig je WhatsApp met tweefactorauthenticatie
•  Maak schermafbeeldingen van de WhatsApp-

gesprekken als bewijs. (Kijk in de handleiding van jouw 
toestel of op internet hoe dit kan met jouw toestel.) 

•  Neem contact op met je bank voor mogelijke 
vergoeding van de schade.

Van digibeet naar digibeter (1)
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Van digibeet naar digibeter (2)..

Ransomware
Sinds het begin van de Corona-crisis zijn er nepmails in 
omloop, zogenaamd afkomstig van het RIVM. In de bijlage 
zou belangrijke informatie staan over het virus. Open je 
de bijlage, dan wordt de computer besmet met malware, 
zoals ransomware
Ga niet in op mails over corona die van het RIVM of een 
andere autoriteit lijken te zijn. Zoek je betrouwbare 
informatie over het virus, ga dan zelf naar de site van 
het RIVM. Ransomware is een type malware, ofwel 

kwaadaardige software, die een computer blokkeert 
of bestanden versleutelt. Pas als je losgeld (ransom) 
betaalt zou je de computer of de bestanden weer 
kunnen gebruiken. Andere termen voor ransomware 
zijn cryptoware of gijzelsoftware. Ransomware is erg 
vervelend. Je kunt ongemerkt bijvoorbeeld je hele 
fotoarchief of muziekverzameling, inclusief aangesloten 
back-ups, verliezen. Oudere varianten van ransomware 
blokkeren alleen de internetbrowser of het opstarten 
van de computer. Criminelen richten zich steeds vaker 
op bedrijven en instellingen, omdat daar meer geld te 
halen valt. Toch moet je als thuisgebruiker ook nog steeds 
opletten.

Phishing/ Smishing
In e-mails en sms’jes, zogenaamd van je bank, wordt 
gevraagd om je bankgegevens in te vullen op een nepsite. 
Zogenaamd omdat je dan een antibacteriële betaalpas 
krijgt of omdat je rekening in quarantaine is geplaatst. 
Er zijn ook phishingmails in omloop waarin criminelen 
zich richten op mensen die thuiswerken. Ze proberen via 
e-mails, zogenaamd van de directie, toegang te krijgen 
tot bedrijfsnetwerken. In de mails staat vaak een link naar 
een nagemaakte Microsoft- of Outlook-website.
Bij phishing of smishing vissen fraudeurs via valse e-mails 
of sms-berichten onder andere naar vertrouwelijke 

identiteitsgegevens en uw beveiligingscodes voor 
internetbankieren, mobiel bankieren en betaalkaarten. 
Daarmee kunnen ze misbruik maken van uw identiteit, 
bankrekening en betaalinstrumenten. De fraudeurs 
hengelen dan bijvoorbeeld naar een kopie van uw 
paspoort, rijbewijs of bankpasje; naar uw wachtwoord en 
speciale nummercodes voor internetbankieren of naar 
uw pincodes voor mobiel bankieren, uw bankpas of uw 
creditkaart.

Mails met malware
Deze e-mails bevatten een 
bijlage of een link waarmee, 
meestal met slechts één 
muisklik, schadelijke software 
op de computer gedownload 
en geïnstalleerd kan worden. Van deze malware zijn 
verschillende varianten die vaak voorkomen: spyware, 
ransomware en cryptoware.
Malware is een verzamelnaam voor software die 
vervelende dingen met je pc of telefoon doet, zoals een 
virus, wormen en Trojaanse paarden. Maar ook software 
die ongevraagd advertenties injecteert op uw computer 
en verder in principe geen negatieve gevolgen heeft, 
wordt bestempeld als malware.

Spyware
Spyware is software die (onopgemerkt) op een computer 
wordt geïnstalleerd veelal gekoppeld aan een programma 
die u zelf hebt gedownload en installeert. Deze software 
verzamelt gegevens over de gebruiker en stuurt deze door 
naar een externe partij. Alles wat u op uw computer kunt 
zien, kan de crimineel ook zien. Zij kunnen zelfs volgen 
welke toetsen u gebruikt. Dus ook al ziet u ****** op 
de plek van uw wachtwoord. Doordat u het wachtwoord 
in heeft getypt komt de crimineel toch in het bezit van 

uw wachtwoord. Let dus goed op bij 
het downloaden van programma’s of er 
al ingevulde vakjes zijn waaraan deze 
software vaak verbonden is.

Wees dus gewaarschuwd. Vooral nu vaak ingewerkt 
wordt op het sentiment en de angst van mensen. Door 
vertrouwd over te komen en op het gemoed van mensen 
in te spelen in deze coronatijd is de kans groter dat er iets 
misgaat.
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Coronabeleving

Ja hoor, blijf thuis wordt er steeds 
weer gezegd, dus dat doen we 
allemaal.

Zo is ieder op z’n eigen manier op 
zoek naar tijd dodende activiteiten. 
De een gaat de zolder op, de ander 
zoekt het in de kelder of tuin.

De wereld vond het mooi geweest, 
het was te mooi, het ging allemaal te 
snel, te gemakkelijk en het kon niet 
op.
En nu in de Corona tijd, geen feestjes 
en verjaardagen en geen voetbal. Die 
onrust voelt iedereen.

Mondkapjes en handschoenen 
hoeft in ons land nog net niet. Een 
ieder zorgt voor afstand 1.5 meter, we zijn er al snel aan 
gewend geraakt. Maar mensen op leeftijd zitten veel 
alleen, soms achter glas en soms krijgen ze helemaal geen 

bezoek. Sommigen hebben buren die de boodschappen 
meebrengen en vragen hoe het met ze gaat en hoe ze het 
volhouden zolang en zo veel alleen te zijn.

Soms hoor je van mensen dat een bekende of familielid 
is overleden. Dat ze het virus kregen en soms dagen 
soms weken in een ziekenhuis worden opgenomen. De 
kinderen die hen de laatste uren niet alleen wilden laten.
Familie bezoek mag niet, zo voelen mensen zich steeds 
eenzamer. Beschermende kleding, mondkapjes en 
handschoenen zouden hier een uitkomst kunnen bieden.

Ieder mens met een liefdevol hart is op zoek.
Om maar bij je zelf te beginnen, we blijven geloven in 
wensen en dromen en als we het van dit virus kunnen 
winnen en daar gaan we vanuit, dan zal de wereld er 
straks heel anders uit zien.

Een lezeres

Oplossingen plaatsnamenpuzzel van blz. 5

1. Eibergen, 2. Winterswijk 3. Grootebroek  4. 
Naarden 5.Muggenbeet 6.Bodegraven  7. Schiebroek 
8.Maarssenbroek  9. Dodewaard 10. Eenrum 
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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. 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

Korting

KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO-Lichtenvoorde
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Voorjaar 2020

April doet wat hij wil is een mooie uitdrukking voor de 4e 
maand van het jaar.
Vaak is dat ook nog waar.
De ene dag striemend koude regen,
de andere dag weer zonnezegen.

Nu met het corona-virus in het land
is het rustig op straat en strand.
Of het nu mooi warm of stormachtig is, het maakt geen 
verschil,
overal is het angstvallig stil.

Zodra april voorbij is krijgt de zon meer kracht
en genieten we van groen en bloemenpracht.
We mogen weer naar het strand en de zee.
Met de anderhalve meter afstand weten we dan geen 
raad mee.

Veel te druk op de wegen en het strand.
Wat wil je ook, warme zon en warm zand.
iedereen wil hier toch van genieten na een saaie tijd.
Men is dan ook niet op alles voorbereid.

Meiregen hebben we nog niet gehad.
We verlangen naar dat heerlijk warme mei-nat.
Het is overal veel te droog.
Bij de boeren en tuinders is de nood hoog.

Nu is mei al voorbij zonder de verwachte regen
De eenjarige plantjes kunnen hier slecht tegen.
Eigenlijk moet je iedere dag sproeien,
maar je mag geen water verknoeien,

Met passen en meten
wordt veel tijd versleten.
Heel voorzichtig water geven met beleid
en de bloemen bloeien toch tot ieders blijheid.

Er is weer meer gezelligheid in de straat en op de 
terrassen.
Je kunt weer iemand met een uitje verrassen.
Het goede van de coronatijd is, dat je met iedere 
kleinigheid blij bent.
In voorafgaande jaren waren we eigenlijk veel te verwend.

Alles was vanzelfsprekend: uitgaan, vakantie vieren, 
knuffelen en met velen samen eten.
Sporten, kaarten,  bowlen, en nog veel andere 
gezelschapsspelen moet je weten.
Vele verjaardagen zijn uitgesteld.
Wat bespaarde dat allemaal veel geld.

Zou mooi zijn om dat geld te gebruiken
voor mensen die dit goed kunnen gebruiken.
Al was het alleen maar om iets lekkers te halen 
En iets noodzakelijks te kopen wat ze anders niet konden 
betalen.

Elkaar snel weer ontmoeten bij de Treffer wil iedereen.
In goede gezondheid willen wij daar graag weer heen.
Alles weer oppakken wat we daar in het verleden gingen 
doen
en allen voelen zich weer in goeden doen.

 Diny Geerdink-Mokkink

Op verhaal komen
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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. 397073 (via secr.)
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.

Bestuur en ondersteuning

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

(Onder voorbehoud)

NUMMER Einddatum inleverdatum kopij Distributie 
nr. 1, februari 9 januari 30 januari
nr. 2, maart 13 februari 5 maart
nr. 3, april 5 maart 26 maart
nr. 4,  mei 9 april 30 april
nr. 5, juni 7 mei  28 mei
nr. 6/7, juli/aug 4 juni 25 juni
nr. 8,  september 6 augustus 27 augustus
nr. 9, oktober 3 september 24 september
nr. 10, november 8 oktober 29 oktober
nr. 11/01, 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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