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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 3 september inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer oktober 2020 
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

We zullen 2020 niet licht vergeten. Wat  zijn er veel 
emoties gepasseerd sinds 12 maart terwijl er eigenlijk op 
intermenselijk verkeer weinig te beleven viel. Lock down 
voor zowat iedereen, eenzaamheid, voorzichtige versoe-
pelingen in mei en juni. Verdere versoepelingen per 1 juli. 
En dan kom je als voorzitter in spagaat; doen we er goed 
aan om toch ‘De Treffer’  gesloten te houden ? Maar ja… 
we horen tot de risicogroep ook al vind je dat voor je zelf 
misschien wat  overtrokken. En dan verdikkeme …. Steekt 
dat vervloekte virus toch medio juli links en rechts weer 
de kop op. Lastig, lastig voor bestuurders. 

Komt daar op vrijdag 24 juli plotsklaps ook nog eens het 
bericht dat onze aimabele KBO-PCOB directeur Manon 
Vanderkaa per 1 okt. a.s. aan een nieuwe job elders gaat 
beginnen. U treft haar elke keer vooraan in het maand-
magazine aan. Wie haar woordje leest en haar op radio 
en TV hoort en ziet, begrijpt dat de Unie met Manon een 
gedreven, welbespraakte en zeer goed onderlegde voor-
trekker en spreekbuis verliest. Heel jammer temeer daar 
zij volop constructief meedacht en nog steeds meedenkt 
over de toekomst van KBO in samenwerking met PCOB. 
Reden des temeer om hier in Lichtenvoorde de schouders 
er nog eens extra onder te zetten. 

We waren voor Corona een bruisende vereniging en ho-
pen zo door te gaan als op 31 augustus de poorten weer 
openzwaaien. Hopelijk mogen en kunnen zij dan open! 

‘Met Corona in het land heb je niets in eigen hand’. 

2020 onvergetelijk, het is me het jaartje wel!

Blijf gezond, blijf lachen, ik hoop u begin september weer 
te zien!

Stien Oolhuis-Pothof

Van de voorzitter
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Agenda

Winterstop: Maandag 21 dec. t/m  vrijdag 1 jan. 2021. 

Woe. 30 sept. Algemene Ledenvergadering. Aanv. 14.00 uur.
Locatie: HCR 't Zwaantje. 
Kermis 2020: Maandag 14 en dinsdag 15 sept. :De Treffer OPEN!!

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

Uw voorzitter houdt ervan om zaken ruim vooruit te plannen en te 
regelen. Maar ja..Covid-19 zit me, wat die eigenschap betreft, danig 
dwars.

De ALV, gepland op 25 maart, hebben we een hele poos geleden 
vastgelegd voor 30 sept. in HCR 't Zwaantje. Hopelijk kan deze nu 
doorgaan. Agenda vindt u op pagina 9.

Blijf gezond, blijf lachen, ik hoop u begin september weer te zien!

Van de bestuurstafel 
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Van de bestuurstafel

Veilig weer naar ‘De Treffer’ vanaf. maandag  31 augustus

Woord vooraf: Bij het ter perse gaan van dit blad konden we er van uitgaan dat, met in acht neming van de coronaregels, 
wij onze deuren weer kunnen openen per 31 aug. Echter tussentijdse veranderingen in de situatie kunnen misschien (op 
heel korte termijn) leiden tot opschorten van de datum van ‘open gaan’. Kijkt u op onze website en lees in de ELNA ‘KBO 
Actief’. 

Welkom bij de KBO, fijn dat u (weer) mag komen. 
Wij doen er alles aan om onze leden op een zo veilig en verantwoord mogelijke wijze van hun activiteiten in en om ‘De 
Treffer’ te laten genieten. 
We gaan weer van start maar wel onder de ‘Corona voorwaarden’.
Bij al onze activiteiten gelden de gebruikelijke maatregelen ten aanzien van verkoudheid, hoesten, niezen, koorts etc. U 
komt niet als u maar enigszins het idee hebt minder goed in orde te zijn. En.. laat u zich dan testen. (tel. 0800-1202 of 
www.rijksoverheid.nl/testen op Coronavirus, voor directe informatie).
En voor alles geldt: Wij doen ons best maar u komt op eigen risico. 

Binnenkomst
- Houd 1,5 m. afstand tot andere mensen.
- Hang uw jas op. 
- Ontsmet uw handen.
- Noteer datum, activiteit, naam en telefoonnummer op presentielijsten. 
- Houd rechts in de gangen. 
- Gebruik de toiletten die open zijn (deze worden tussentijds gereinigd).

Activiteiten: 
- Houd afstand van elkaar aan tafel en in de gangen.
- Afstand houden bij het verplaatsen tijdens activiteiten.
- Gebruik desinfecteerspray/-doekjes om materialen tussentijds te reinigen: Denk hierbij aan de koersballen, speeltafels, 
praattafels, toetsenborden, keu’s, krijt, darts etc. 
- Consumptiegebruik: Volg de instructies van de horeca medewerker/-sters en gastvrouwen op.
- Houd afstand ….ook bij het verlaten van het gebouw na afloop van activiteiten.  
Kunt u zich niet houden/conformeren aan de huisregels, dan wordt u verzocht het gebouw/de activiteit te verlaten/te 
beëindigen. 

Activiteiten die NOG NIET STARTEN: 

Bloemschikken en het seniorenkoor. U hoort t.z.t meer. Ook de filmmiddagen op vrijdag staan nog ter discussie. Lees de 
ELNA en website. 

Activiteiten die WEL STARTEN:

Veel activiteiten gaan meteen weer per 31 aug. van start. Denk hierbij aan inloop, koersbal, yoga, biljarten, 
computerinstuif (alleen komen bij problemen van uw PC of laptop), bridgen bij Jan en Ineke, darten, handwerken, 
wandelvoetbal, jeu de boules. Andere beginnen traditiegetrouw ‘na de kermis’. 
Kijk voor die aanvangsdata/info op de website, of u hoort het van de contactpersoon of u vindt het in de activiteitengids.
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Van de bestuurstafel (2)

OPGAVE cursussen en workshops: Raadpleeg de ACTIVITEITENGIDS. 

U heeft de activiteitengids eind juni ontvangen. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen gekomen voor  deelname. Maar u 
kunt zich uiteraard nog steeds opgeven als u ergens aan mee wilt doen.

U heeft een vermoeden van Corona of er is Corona geconstateerd.

Wat te doen?

1. Bij vermoeden van Corona neem dan contact op met 0800-1202 om een test aan te vragen.
2. Bel tevens z.s.m. bij vermoeden van Corona met KBO calamiteitenteam:  Jan Wolterink 06 5427 2541, Hans Halink 
0544-374744 of Stien Pothof 06-5025 2702.
3. Calamiteitenteam neemt contact op met GGD.

Verjaardagsroosjes 

Dames van de werkgroep welzijn verzorgen/bezorgen al jarenlang bij verjaardagen van leden die 80, 85, 90 en ouder 
worden, een roosje. 
Vanwege Corona is dat roosje tijdelijk een mooi verjaardagskaart geworden. Zodra het weer mogelijk is om veilig een 
bezoekje aan de jarigen te brengen, worden de feestelingen weer met een roos verwend. Tot dan zullen zij een mooie 
kaart met de hartelijke groeten van leden en bestuur ontvangen. 

KERMIS 2020: ‘De Treffer’ is OPEN

Geen vogelschieten, geen dansje, geen biertje op de Markt en zelfs geen Schaopenscheerders bij Hogenkamp! 
Daarom: maandag en dinsdag 14 en 15 sept. Normaal KBO programma. 

Betalingen bij BOOTZ apotheek aan de Esstraat

Senioren Belang, in de personen van mevrouw Gini Karsijns en Ineke Beenen, heeft zich beijverd voor het handhaven van 
contante betalingen bij Bootz apotheek aan de Esstraat.
Na een briefwisseling over en weer is gebleken dat Bootz apotheken in alle vestigingen en dus ook in Lichtenvoorde, het 
principe van elektronisch betalen via de pinpas of Visa (creditcard) te handhaven. Men neemt geen contant geld meer 
aan. 

Interessant nieuws van KBO-PCOB: 

Gordelroosvaccin beschikbaar door succesvolle lobby.
Sinds 1 juni is het vaccin tegen gordelroos beschikbaar. Al langer zet KBO-PCOB zich in om senioren beter te beschermen 
tegen ziekten. Waar lobby al succesvol was voor pneumakokken, is nu ook een vaccin beschikbaar tegen gordelroos. En 
dat is positief. Directeur Manon Vanderkaa: ”Bij ouderen kan gordelroos heel langdurig pijnklachten veroorzaken. Het 
geeft een soort zenuwpijn waar pijnstilling haast niet tegenop gewassen is. Vandaar dat het van belang is om gordelroos 
te voorkomen. Dat het vaccin nu beschikbaar is, is ontzettend fijn. Wij zijn blij dat onze inzet hier een bijdrage aan heeft 
geleverd.” Meer informatie over het vaccin vindt u op de site van het RIVM.
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Van de bestuurstafel (3)

Vond u dit interessant nieuws?? U kunt meer van deze nieuwtjes vinden op de site van KBO-PCOB. U kunt daar recht-
streeks naar toe surfen www.kbo-pcob.nl (nieuwsbrief) of via onze eigen website www.kbolichtenvoorde.nl.  De KBO-
PCOB nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Meld u aan via de bovengenoemde kbo website. 

'Praotlijn’  06 8277 4004

Meteen nadat de lockdown 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.  

Advies van een VOA?

Veel mensen kennen de Vrijwillige Ouderen Adviseurs alleen van 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.

Blijf gezond, blijf lachen,
 ik hoop u begin september weer te zien!

Stien Pothof-Oolthuis

Iedereen van jong tot oud op stap met Careaz electrocar

Tijdens de Coronacrisis reed de E-car een hele periode niet 
De E-car staat weer tot ieders beschikking. Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 
en 17.00 uur met de chauffeur. Tel: 06 2215 4721  
Voor een ieder, jong en oud, die minder goed mobiel is en binnen een straal van 4 tot 
5 km. wil reizen. 
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Bridge nieuws

Medio juni: eindelijk is daar groen licht. De bridgetafel kan weer klaar worden gezet (mits op 1,50 meter) en de spelers 
kunnen gewoon plaats nemen aan de tafel zonder die 1,50 meter. Wel moet voor aanvang en na afloop aan de 1,50 
meter tussen de deelnemers worden vastgehouden. Hoe dan??????
En dan komt hierop weer het bericht, dat spelers ook aan tafel de 1,50 meter moeten handhaven. En dan zijn we 
eigenlijk weer terug bij af. 

De problemen voor het organiseren van een bridgedrive zijn legio:
* Zoek eens een ruimte waar de tafels zo staan opgesteld, dat onderling de 1,50 meter kan worden gehandhaafd. In onze 
Treffer kan dat met de normale bridgebezetting zeker niet. Zoekend naar externe ruimten lopen we tegen hoge (huur)
kosten aan.
* De spelers aan tafel moeten 1,50 meter uit elkaar zitten. Welnu, dat soort tafels zijn er in ieder geval niet in de Treffer.

Vanuit de Nederlandse Bridgebond zijn er besprekingen met het NOC/NSF hoe weer te komen tot een 'normaal', waarbij 
bridgen weer op een acceptabele manier kan plaats vinden.
Het antwoord is er nog niet helemaal en ons bridgespel is voorlopig nog bedekt met een spinnenweb (zie voorpagina). 
Zodra er weer nieuws is hoort u het ongetwijfeld.

En dat nieuws is er; 
We gaan van start per 31 aug.  Tafels aan elkaar geschoven blijken nagenoeg de juiste afstand op te leveren. Maar wel 
moet de ruimte rond om de speeltafels royaal genoeg zijn. Dat betekent minder speeltafels in 1 ruimte. Daar zijn ook 
oplossingen voor. Dus wie het aandurft komt spelen. Maar ook hier geldt: Hou je aan de 1.50 m. en andere (hygiene)
regels. 

Hans Winters
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UITNODIGING VOOR DE 
ALGEMENE LEDENVERGADERING op

woensdag 30 september 2020 

om 14.00 uur in HCR  't Zwaantje

 AGENDA     

 1. Opening en vaststellen agenda.

 2. Herdenking overleden leden.

 3. Mededelingen.

 4. Notulen vorige ledenverg. d.d. 13-03-2019*  en 03-12-2019*.

 5. Jaarverslag 2019*.

 6. Jaarrekening 2019/ begroting 2020*).

     a. Verslag accountantscontrole.  

     b. Verslag Kascontrolecommissie 2019. (Rob de Klerk en Ed Jacobs)

     c. Benoeming nieuw lid voor commissie kascontrole. 

 7. Verlenen van décharge aan penningmeester en bestuur.

 8. Bestuursverkiezing:  

  - Statutair aftredend en herkiesbaar: Dhr. H. Halink. 

  - Kandidaten voor een bestuurszetel:  Mevr. L. Borgers en dhr. F. Bokkers.

 9. Rondvraag.   

 10. Sluiting. 

Het bestuur is voornemens het aantal bestuurders uit te breiden met 2 personen. Kandidaten voor de 

bestuursverkiezing kunnen vergezeld van goedkeuring van de kandidaat en handtekening van tenminste  

10 leden tot 3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen bij het bestuur. 

*) Ligt ter inzage:   De ter inzage liggende stukken kunt u bekijken op woensdag 16 en 23 september a.s. tussen 

9.30 en 11.00 u. in ruimte 4 van ‘De Treffer’ en voorafgaand aan de vergadering. 

Het bestuur
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Voor onze zieken en jarigen

Wie had dat kunnen denken dat we nog steeds met het 
coronavirus worstelen. Er zijn versoepelingen toegepast. 
Gelukkig mogen we de mensen in de verzorgingscentra 
weer bezoeken. De horeca is weer open. Alles moet op 
1½ meter afstand. Maar wat is dat moeilijk. Ongemerkt 
sta je te dicht bij elkaar. In sommige gevallen is het ook 
moeilijk om die afstand te bewaren. Het gevolg is wel dat 
het aantal besmettingen weer toeneemt. En waar gaan 
we dan weer naar toe..

Er zullen veel mensen zijn die de afgelopen tijd hun ver-
jaardag niet hebben gevierd. Er zijn ook mensen die het 
toch gevierd hebben maar dan in kleine kring. Toch is het 
allemaal anders dan anders. Feliciteren en kussen kun je 
beter niet doen. Ik vind het allemaal zo afstandelijk.

Hopelijk komt er binnen niet al te lange tijd verandering 
in. Ik wil alle mensen die in deze tijd jarig zijn van harte 
feliciteren en toch, ondanks alles, een fijne dag toewen-
sen. Jullie krijgen van mij allemaal een papieren knuffel.

Ook voor onze zieke mensen is het niet gemakkelijk. Veel 
afspraken in het ziekenhuis zijn uitgesteld tot een later 

tijdstip. Veel mensen durven niet goed naar de huisarts te 
gaan. Bovendien zijn we, als oudere, allemaal een risicogeval. 
Ook de chronisch zieken een ernstig zieke mensen hebben het zwaar. 

Ik wil al die mensen heel veel sterkte wensen de komende tijd. En ook jullie krijgen van mij allemaal een papieren 
knuffel.

Ans Vonhof

Doordenkertjes

Citaten uit het boek:
 ‘Ouder worden is niet zo erg als je het alternatief kent’. 
Een boekje vol wijze en minder wijze uitspraken van en voor mensen die volop hun derde jeugd beleven. 
Zuid-Nederlandse Uitgeverij n.v. Aartselaar, Belgie. 

** Wijsheid komt niet noodzakelijk met de jaren. Niets doet dat, alleen rimpels. 
** Als men jong is zijn de dagen kort en de jaren lang. Als men oud is zijn de jaren kort en de dagen lang. 
** Liefde op leeftijd is net als gerijpte wijn; die brengt meer voldoening, is verfrissender, waardevoller, wordt meer ge-
waardeerd en stijgt sneller naar het hoofd. 
** Er is geen ouderdom. Er is, als altijd al was, alleen jezelf. 
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Hygiëne en zo..

Vanaf links: Riekie, Carina, Wim en Albert

'De Treffer’ al tien jaar lang een ‘schone’ 
plek om te bezoeken.

Schoon in de zin van helder, proper en rein en schoon 
in de zin van mooi, gezellig en fijn zo mag je ons eigen 
gebouw toch echt wel noemen. En omdat ‘De Treffer’ er 
al tien jaar lang zo spic en span  bij ligt wordt het hoog 
tijd om eens een kijkje achter de schermen te nemen. 
Wie zijn  toch verantwoordelijk voor die blinkende 
ruiten, glanzende vloeren, spinragloze plafonds, gezogen 
stoelzittingen, stofloze bovenzijden van kasten, computers 
en ander meubilair? Wie zorgt voor aanslagvrije 
toiletpotten, blinkende wastafels en de tiptop keuken? 
Een bezoek op maandagochtend aan Raadhuisstraat 18 
brengt opheldering;

Gezellig gepraat, kwinkslagen over en weer, lachsalvo’s, 
koffiekan op tafel met vaak daarbij nog een taartdoos. 
10.00 uur:  Koffietijd voor de interieurverzorgers van 
‘De Treffer’.  Aan tafel tref je dan aan: Wim Pothof, Rikie 
Schutten, Albert van der Linden, Bart Oolthuis, Carina 
Hulshof en haar hulp Marai.  Zij vormen samen het team 
dat wekelijks op maandagmorgen vanaf ongeveer 08.00 
uur aan de slag gaat om de sporen van een gezellige KBO 
week en een hevig Longa sportweekend weg te werken. 

Oud KBO penningmeester Frans Jansen (verantwoordelijk 
voor de verrekening van de consumptiemunten) en 
Rikies echtgenoot Andre Schutten completeren veelal het 
gezelschap. 

Toen per 01-01-2010 'De Treffer' in gebruik genomen 
werd, was het schoonhouden van hun grote trots een 
belangrijk ding voor het stichtingsbestuur SJOL. Paulien 
ten Broeke-Baks werd gevraagd om die taak op zich te 
nemen. Zij deed dat en heeft dat tot eind 2018 met hart 
en ziel  gedaan. Rikie Schutten werd een klein jaar later  
benaderd door toenmalig KBO voorzitter Joke te Plate.  
Rikie zei ja en met haar komst was het SJOL-bestuur een 
gouden duo rijker. Volledig op elkaar ingewerkt wisten 
Rikie en Paulien blindelings van elkaar wat er  te doen 
stond. Namen elkaars werk over bij ziekte of afwezigheid, 
kwamen voor elkaar op. Had het SJOL bestuur in 2010 
al goud in handen, kwam daar medio 2010 nog een 
duizendpoot in de persoon van Wim Pothof bij.
Want…. een gebouw als 'De Treffer' hoort een beheerder 
te hebben die de centrale spil, de vraagbaak, het 
aanspreekpunt is. Toen SJOL voorzitter Leo te Bogt Wim 
benaderde met de vraag om beheerder te worden gaf 
Wim spontaan aan over twee prima LINKER!! handen 
te beschikken en weinig tot geen technische ervaring te 
hebben. Maar men werd het eens en Wim is tot heden 
ten dage nog steeds tot volle tevredenheid, van beide 
zijden, beheerder.
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Hygiëne (2)Hygiëne (2)
Zoals het overal in  de wereld draait om de duit en 
de fluit. Zo is dat bij 'De Treffer' ook al niet anders. 
Het stichtingsbestuur kon en kan zich geen personeel 
veroorloven dat een volwaardig uurloon uitbetaald 
krijgt. De dames en heren werken op basis van de 
nationale vrijwilligersvergoeding. Dan kom je op je 
zoektocht naar vrijwilligers al gauw terecht in de groep 
pensionado’s. Zo kwam op basis daarvan ook het duo 
A+B het interieurteam versterken. A+B?  Jawel, Albert 
van der Linden en Bart Oolthuis. Toen Paulien om 
gezondheidsredenen haar taak moest neerleggen, was 
vervanging niet eenvoudig. Maar ineens waren daar Bart 
en Albert. Zij hadden de oproep gelezen en meldden 
zich spontaan aan: "Wij zijn op maandagmorgen altijd 
al als vrijwilliger op het Longa-terrein, waarom dan niet 
met zijn tweeën een halve morgen de hele ochtend van 
Paulien overnemen?" was hun redenering. Beheerder 
Wim en SJOL-bestuur blij en weer was er een gouden duo  
toegevoegd aan het team.
De nu genoemde mensen verzorgen het hele gebouw van 
'De Treffer' minus de bar en keuken. “Alles vanaf de bar is 
voor Carina”. Is de gevleugelde uitspraak. 

Carina  Hulshof is de dame die de touwtjes achter de bar 
en in de keuken, in handen heeft tijdens de uren waarin 
Longa’30 over het gebouw beschikt. Samen met Marai is 
zij ook op maandagochtend aanwezig om haar domein 
schoon te maken, de inkoop te verzorgen en de koelingen 
en diepvriezers aan te vullen. Carina verrekent dan ook 
met Frans Jansen de consumptiemunten van de KBO 
bezoekers. Carina verzorgt de gehele inkoop, dus ook die 
van alles wat de KBO gebruikt. Net zo secuur en precies 
als met het tellen van de munten, is Carina pietje secuur 
aan de schoonmaak van haar domein. Al meerdere keren  

heeft zij, in het ene jaar dat zij nu de kantinebeheerster is, 
hygiëne-controle gehad van lokale BOA’s. En daar is zij blij 
mee. Het houdt je scherp, alert en gedisciplineerd is haar 
mening. 

Wim, Rikie, Albert en Bart zijn er elke maandagochtend 
vanaf ongeveer 08.00 uur. Albert en Bart verzorgen 
dan de algehele schoonmaak van Ruimte 5; voor  
de voetballers de kantine, voor de KBOers is het 
de ontmoetingsruimte!  Wim en Rikie nemen de 
overige ruimtes voor hun rekening. Tijdens weken 
waarop er minder intensief gebruik gemaakt wordt 
van het gebouw, komen extra klusjes zoals ramen 
zemen, kasten uit- en inruimen + poetsen, ragebollen, 
onderhoudswerkzaamheden als hier en daar een nieuw 
verfje, decoratie vervangen etc. Op maandag de grote 
wekelijkse beurt, op woensdag- en vrijdagochtend even 
de ‘dagelijkse’ klusjes als toiletten, wastafels, deurklinken, 
tafelbladen, stoelleuningen. 

Organiseren en coördineren …. Dat is veelal het werk 
van Wim. Als aanspreekpunt is hij inmiddels bij veel 
nutsbedrijven geen onbekende.
Alarm functioneert niet? Oh, bel Wim maar. 
Vloerverwarming om zetten naar koeling? Wim doet het, 
meterstanden van gas, electra en water bijhouden? taak 
van Wim. Lamp kapot?..Oh Wim draait er wel een nieuwe 
in. Iemand door een stoel gezakt. Oh, Wim vervangt het 
onderstel wel. 's Nachts plotseling rechtop in bed omdat 
er gebeld werd? Dat overkomt Wim ook nog wel eens 
als er wat mis is met het alarmeringssysteem. En bij elke 
SJOL bestuursvergadering komt Wim nauwkeurig verslag 
uitbrengen van de lopende zaken. Als je het hem allemaal 
met een grote glimlach hoort opnoemen dan kun je 
niet anders dan concluderen.. 'hij doet het allemaal met 
plezier'. 

En dat blijkt wel uit een uitspraak die Rikie deed vlak voor 
ik het gebouw uitliep: "Zeg maar dat we dit allemaal nog 
heel lang samen hopen te kunnen en mogen doen. Het is 
hier hartstikke gezellig zo samen".

Dat klinkt deze verslaglegger als 'de arbeidsvitaminen van 
toen' in de oren. 

Stien Pothof-Oolthuis
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Wat.... Coronastop??Wat.... Coronastop??
Werk aan de winkel!

Elk jaar na de zomerstop is het educatielokaal weer tiptop op orde; kasten opgeruimd en gepoetst, rommeltjes en 
prullaria in de afvalbak en de computers weer in topconditie.
Zo ook na de zomerstop anno 2020. Alleen… die stop duurde wel heel erg lang. Vanaf 12 maart om precies te zijn. En wie 
de duizendpoten Ineke en Jan een beetje kent, weet dat bijna een half jaar niets doen helemaal niets voor hen is.
Dus togen zij, toen het weer enigszins geoorloofd was om het gebouw te betreden, weer rap aan de slag om de stand 
van materialen op te nemen. 4 oudste computers bleken de coronapauze niet te hebben overleefd. Waarschijnlijk een 
eenzaamheidsdood gestorven toen zij de animerende aanwezigheid van KBOers zo lang moesten ontberen. Ach zij 
waren ruim 10 jaar oud en dan treft die PCtjes geen blaam.
Maar ja… dan moeten er nieuwe komen. Financieel plaatje opgesteld, voorgelegd aan de man der penningen, fiat 
gekregen, lekker winkelen en een paar dagen later staan er 4 gloednieuwe laptops te pronken in ruimte 2.  
En die moeten weer geïnstalleerd worden. En dat is nu net een kolfje naar de hand van Jan en Ineke. Lekker prutsen met 
programma’s vanuit huis en op locatie. 
En tussendoor moet er uiteraard gepauzeerd en bijgekletst worden.

Belangrijk gespreksthema: Wat te doen om weer verantwoord te gaan bridgen met alle KBO groepen? Het antwoord 
daarop treft u elders in dit blad aan. Maar zeker is dat voor wat de computerinformatie en -begeleiding betreft, het 
materiaal weer op en top in orde is. 

Met dank aan!! Jan en Ineke, beheerders van ruimte 2
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Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax: 0544 37 69 81

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax: 0544 37 69 81

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax: 0544 37 69 81

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. 
Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.

drukker...drukker...Voo
r u!

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl

Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.
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georganiseerd door De Olde Leu

Hiernaast Kampioen 2019: Pim Schepers,
Links Jos en rechts Stien

Beste biljarters,

Voor deelname aan het biljarttoernooi hangt vanaf 
september weer een opgavelijst in de kast.

Het biljarttoernooi de Olde Leu zal dit jaar er anders uitzien 
dan voorgaande jaren.

De 1,5 meter moet gehandhaafd worden, ook bij het 
biljarten. Alleen als je speelt geldt de 1,5 meter niet.

Er kunnen ook geen toeschouwers toegelaten worden, 
dit omdat het te druk wordt en de 1,5 meter niet te 

handhaven is. En mocht er onverhoopt toch weer een lockdown komen dan wordt het toernooi door geschoven naar 
2021.

Deelnemers die nog niet eerder meegespeeld hebben, moeten hun gemiddelde op de lijst vermelden of mailen naar
jos@jostebrake.nl
De speeldagen zijn zoals gewoonlijk: op de woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur. 

Medio oktober gaan we dan van start. Iedereen krijgt persoonlijk bericht wanneer en in welke poule hij of zij speelt.
Opgave voor 18  september 2020.

Voor eventuele vragen kun je bellen of mail naar: jos@jostebrake.nl
Jos te Brake, Esstraat 10-29, tel. 06 5134-7611

PLAATSNAMENPUZZEL:   Vul een passende  plaatsnaam in op de puntjes. De oplossing staat op pag 20 
van dit blad. 

1. Loop een varkenshouder niet voor zijn klompen als hij naar zijn………
2. ….. is geen plaats voor watjes.
3. Bepaald geen sierlijke spits op die kerk in….
4. Ondanks de gaswinning, bleef door dit dorp een…… stromen.
5. Na een kroegentocht in Heinekenszand, zakten ze nog door in…..
6. Als ik mijn weiland heb verkocht, dan denk ik dat ik maar een….
7. In deze nieuwbouwwijk valt nog heel wat te klinkeren en te ….
8. “Ik kap er mee” zei de inbreker. Dit huis heeft mij teveel ….
9. Voor de komst van de CV, zaten de gelovigen vaak in….
10. “…..”, riep de bestolen marktkoopman. 

KBO Biljarttoernooi 2020
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FILMseizoen 2020-2021
Lokatie: 'De Treffer', aanvang 14.00 uur. 

NB: Kijk in ELNA en op website of de filmmiddag doorgang 
vindt. 

25 sept.: Red Joan. 

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

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

30 okt.: Blind Site  (115 min.) 
De film vertelt het waargebeurde verhaal van Micheal 
Oher (Quinton Aaron), een getraumatiseerde, dakloze 
Afro-Amerikaanse puber die op straat leeft in Memphis. 

Hij weet niets van American football en nog minder 
van een warm familieleven. Op een avond wordt hij 
opgemerkt door Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) en 
omdat hij geen slaapplaats heeft biedt Leigh Anne hem 
onderdak aan. Aangemoedigd door zijn nieuwe familie, 

die hem opneemt als een geliefde nieuwe zoon, krijgt hij 
de kans echt iets van zijn leven te maken en zijn enorme 
talent voor American Football te benutten.
Beleef het opmerkelijke, waargebeurde, verhaal van deze 
topper in de Amerikaanse football competitie. 

27 nov. Des hommes et des dieux (122 min.)
Een bijzondere aanrader!!!

29 jan. : Parasite (130 min.) 
Parasite: de Zuid Koreaanse filmhit die in 2019 de wereld 
veroverde en volgens velen werd beschouwd als ‚Een van 
de beste films van 2019‘. 

26 feb,: Erin Brockovich  (130 min.) 
Acteurs: David Brisbin Albert Finney Dawn Didawick 
Valente Rodriguez Julia Roberts Erin Brockovich-Ellis
Regisseur: Steven Soderbergh

26 maart: De beentjes van sint Hildegard. (103 min.) 
De filmtopper van 2020!
Komisch drama over het los willen breken uit 
vastgeroeste patronen, met Herman Finkers en Johanna 
ter Steege. 

NB foto Red Joan, moviemeter.nl
Foto The blind site, man-man.nl
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sinds 1897

Hét vertrouwde adres

Rapenburgsestraat 32   7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419   www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Wie zorgt voor een ander kan daarbij 
best wat hulp gebruiken: 

maak kennis met VIT-hulp bij mantelzorg
Bijna iedereen wordt in zijn leven een keer mantelzorger: 
- je vader woont nog alleen maar wordt    
 vergeetachtig; als dochter maak je je zorgen en   
 help je hem, steeds meer en steeds vaker
- je vrouw krijgt de diagnose MS; langzamerhand   
 neem je als partner naast je werk ook thuis veel   
 taken van haar over
- je man krijgt een hersenbloeding; hij kan niet meer  
 alles en verandert ook. 
- je zoon met autisme vraagt veel begeleiding en   
 zorgt voor veel onrust, ook bij zijn jongere zusje. 
De zorg komt op je pad en is meestal geen bewuste keuze.  
Je doet het gewoon.

De zorg volhouden
Misschien herkent u één van bovenstaande situaties 
en heeft u te maken met soortgelijke omstandigheden. 
Natuurlijk bent u in de eerste plaats dochter, echtgenoot 
of ouder. Maar door de zorg die u langdurig geeft bent 
u ook mantelzorger. Misschien herkent u zich niet in die 
term en dat hoeft ook niet; de zorg en hulp die u geeft is 
toch vanzelfsprekend. Maar het belangrijkste is dat u de 
zorg goed kan volhouden. 

Daarbij kan VIT-hulp bij mantelzorg helpen. Onze 
hulp begint meestal met een gesprek met onze 
mantelzorgconsulent waarin u kunt aangeven waar u in 

uw situatie tegen aan loopt. Samen met u gaat VIT op 
zoek naar de juiste ondersteuning. Misschien heeft u 
informatie of advies nodig of kan de mantelzorgconsulent 
u ervoor behoeden om over uw grenzen te gaan. Of u 
heeft hulp nodig om wegwijs te worden in de wereld 
van zorg en hulp. U kunt met elke vraag over uw zorg bij 
VIT terecht. Ook biedt VIT u de gelegenheid om tijdens 
bijeenkomsten met andere mantelzorgers in contact te 
komen en ervaringen uit te wisselen. 

Tijd voor uzelf
Wanneer de zorg steeds meer van uw tijd in beslag 
neemt, kan wat vrije tijd maken dat u zich weer op kunt 
laden. Alleen door af en toe te ontspannen kunt u de 
zorg goed volhouden. Als u degene waarvoor u zorgt niet 
alleen kunt laten kan één van onze vrijwilligers iets voor u 
betekenen. 

De inzet van een vrijwilliger op een vast dagdeel per week 
of per twee weken geeft u wat lucht. Even een moment 
om zaken te regelen, sociale contacten te onderhouden 
of om helemaal niets te doen. Heeft u geen mantelzorger 
en woont u alleen? Ook dan kan een vrijwilliger iets voor 
u betekenen. 

Hoe werkt het?
De ondersteuning van VIT-hulp bij mantelzorg kost u niets 
en u heeft er geen indicatie of verwijzing voor nodig. 
Wilt u iets meer weten over onze hulp, dan kunt u ons 
bellen: op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur op tel. (0544) 
82 00 00, of mailen naar info@vithulpbijmantelzorg.nl. Of 
maak een afspraak voor het spreekuur van de consulent, 
elke dinsdagmorgen van 9.00 – 10.30 uur bij VIT, 
Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde. Veel informatie vindt 
u ook op onze website: www.vithulpbijmantelzorg.nl.

Zelf vrijwilliger bij VIT worden?
Misschien voelt u er zelf wel voor om iets voor 
mantelzorgers te betekenen. VIT kan altijd vrijwilligers 
gebruiken. Een dagdeel in de week of per twee weken 
iemand gezelschap houden of iemand in zijn rolstoel 
meenemen naar buiten voor een wandeling. Misschien 
deelt u een hobby met één van de hulpvragers en kunt 
u die samen uitoefenen. VIT informeert u graag over de 
mogelijkheden!

Mantelzorg
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Van digibeet naar digibeter

Bestanden ordenen in Windows 10
 
Een dag voordat we zouden vertrekken met ons caravannetje naar Friesland hoor ik haar zeggen “Ik moet nog een paar 
mandjes halen voor in de caravan  ….”. De rest hoor ik eigenlijk niet meer. Mijn gedachten dwalen af naar dat eeuwige 
drang van ordenen in ons leven. Kasten met schappen en laden, allerlei systemen om gereedschap op te bergen, vele 
soorten en maten in kistjes, manden en bakjes. We kunnen nog een hele tijd doorgaan. Als we goed om ons heen kijken 
zijn we continu bezig met het ordenen van onze omgeving op alle terreinen en niveaus. Het is dus een vast gegeven dat 
hoort bij ons mens zijn. 

In onze digitale wereld is dat al niet anders. Zoekt u ook altijd een slag in de rondte naar het juiste bestand? Schep dan 
met een duidelijke mappenstructuur orde in uw mappen en bestanden.

Waarom mappen?
Wie bestanden opslaat op de computer, wil er op een ander moment weer bij kunnen. Dan is het fijn om ze makkelijk 
terug te vinden via de Verkenner. Daar staan allerlei mappen. Bij ontwikkelaars van besturingssystemen is daar natuurlijk 
ook over nagedacht. Bij windows noemen dat “mappen”. In de Mac-wereld is de naam “folders” ook wel gangbaar. We 
houden het even bij windows. Voor iedere gebruiker zijn er bij de installatie al standaard mappen aangemaakt. Als we 
via de verkenner een kijkje nemen op onze harde schijf dan zien al mappen staan zoals documenten, afbeeldingen, 
video’s; downloads en muziek. Alle programma’s die verder op de computer worden geïnstalleerd houden rekening met 
deze indeling en passen zich daarop aan. Zij maken hun eigen mappen vaak aan binnen deze al bestaande mappen. Een 
camera programma zal dan mappen maken in de map <afbeeldingen> en een muziekprogramma zal zijn heil zoeken in 
de map <muziek> . Documenten afkomstig van bijvoorbeeld Word, Excel of PowerPoint zullen we dan ook vinden in de 
map <documenten>.

Natuurlijk hebt u zelf ook een taak. Maak zelf nieuwe mappen aan. Hoeveel u er nodig hebt en wat duidelijke 
mapnamen zijn, bepaalt u zelf. Iemand die veel reist, wil misschien een hoofdmap ‚Vakanties‘ met daarin voor alle tripjes 
een eigen sub map. Iemand die veel vrijwilligerswerk doet, wil misschien voor elke organisatie een eigen map met 
daarin sub mapjes voor iets als notulen, takenlijsten en planningen. Hieronder beschrijf ik een manier om zelf mappen 
te maken. Er zijn meerdere manieren of hulpprogramma’s waarmee mappen beheerd en gemaakt kunnen worden, maar 
hanteer voor je zelf in het begin een vaste manier. Tip: Kijk goed naar de schermen. Neem de tijd. Probeer goed op te 
nemen wat je ziet.
Ben je straks expert, dan kunnen alle remmen los.

Map aanmaken
Het vertrekpunt is de map ‚Documenten‘. Maak zo een nieuwe map:
- Open de Verkenner. (Ordner icoontje onder in de taakbalk.)
- Klik links op Documenten.
- Klik op een leeg plekje binnen de rechterhelft van de Verkenner.
- Klik, indien nodig, bovenaan op het tabblad Start.
- Klik op Nieuwe map.(Eén van de opties in de balk of lint.)
- Typ de naam die u de map wilt geven. Bijvoorbeeld ‚Administratie‘.
- Druk op de Enter-toets.
- De map is aangemaakt. Dubbelklik op de map waarbinnen u een sub map wilt maken en maak op dezelfde  
 manier een map ín een map aan.
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Van digibeet naar digibeter (2)..

Bestand verplaatsen naar een andere map
Verplaats bestanden die niet op de goede plek staan, naar de map waarin ze thuishoren. Dit werkt zo:
- Open de Verkenner.
- Klik op het bestand dat u wilt verplaatsen. Open het bestand niet.
- Klik eventueel op het tabblad Start.
- Klik op Verplaatsen naar.
- Een lijst met veelgebruikte mappen opent. Staat hier de map tussen waar u het bestand in wilt zetten? Klik er  
 dan op en u bent klaar. Staat de map er niet tussen? Klik dan onderaan op Locatie selecteren.
- In het venster dat opent ziet u de mappen in de Verkenner. Blader naar de gewenste map.
- Staat achter ‚Map‘ de gewenste bestemming, klik dan op Verplaatsen.

Bestand of map een andere naam geven
Soms heeft een bestand of een map niet de goede naam. De naam is onduidelijk of klopt niet meer met de inhoud. Dan 
verandert u de naam:
- Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat of de map die u een andere naam wilt geven.
- Klik op Naam wijzigen.
- Druk op het toetsenbord op Backspace-toets om de huidige tekst weg te halen.
- Typ een naam voor het bestand of de map.
- Druk op de Enter-toets.
Let op: een bestand dat geopend is, kan geen andere naam krijgen. Voorkom dubbele namen door een nummer of 
een datum toe te voegen aan bestanden of mappen die bijna dezelfde naam hebben. ‚Vakantie Oostenrijk mei 2020‘ is 
duidelijker dan ‚Vakantie Oostenrijk 3‘.

Overtollige map verwijderen
Mappen hoeven niet voor altijd te blijven staan in de Verkenner. Soms worden ze overbodig of gebruikt u ze in 
de praktijk niet. Mappen waar geen bestanden in staan, verwijdert u uit de Verkenner. Let er wel goed op dat de 
betreffende map echt leeg is. Staat er nog een bestand in, dan gaat die mee de Prullenbak in bij het verwijderen. 
Verwijder zo een overtollige map:
- Open de Verkenner.
- Klik op de map die u wilt verwijderen.
- Klik eventueel op het tabblad Start.
- Klik op Verwijderen.

We hopen hiermee een eerste aanzet te hebben gegeven om de ordening in de digitale wereld wat vorm te geven. 
We komen hier zeker nog over te spreken.

Oplossing plaatsnamen puzzel:

1. Zwijndrecht, 2. Ruigoord, 3. Stompetoren,  4. Schoonebeek, 5. Amstelveen, 6. Boskoop, 7. Tegelen, 8. Sloten, 
9. Koudekerke, 10. Houthem. 
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Gemeente informeert..

Wmo- Woonvoorzieningen

Dagelijkse belemmeringen in en om de woning kunnen 
leiden tot grote problemen. Voordat aanpassingen in de 
woning voor vergoeding in aanmerking komen, wordt 
eerst beoordeeld of er andere oplossingen zijn. Ook 
bekijken wij of verhuizen naar een (goedkoper aan te 
passen) andere woning mogelijk is. Lukt dat niet, dan 
zijn aanpassingen mogelijk. Daarbij speelt de eigen 
verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de woning 
een grote rol.

Wat is er mogelijk?

Soms kunnen belemmeringen in een woning met 
eenvoudige aanpassingen worden opgelost. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een beugel bij douche of 
toilet. De aanschaf van dergelijke voorzieningen zijn 
in het algemeen voor eigen rekening. Voor advies en 
ondersteuning hierbij kunt u een beroep doen op een 
vrijwillige woonconsulent. Samen met de woonconsulent 
wordt bekeken welke (eenvoudige) veranderingen in 
een woning het dagelijks leven gemakkelijker en veiliger 
kunnen maken. U kunt via het Sociaal Team Oost Gelre 
met een vrijwillige woonconsulent in contact komen.
De eigen verantwoordelijkheid speelt bij 
woonvoorzieningen een grote rol. Als u bijvoorbeeld 
65 bent en de badkamer gaat renoveren, wordt 
verondersteld dat u – ook al zijn er nog geen beperkingen 
– rekening houdt met het gegeven dat u een dagje ouder 
wordt. Dat betekent dat u dan aan een douche moet 
denken in plaats van uitsluitend een bad. Ook hier kan 
een vrijwillige woonconsulent u adviseren.
Bij meer complexe aanpassingen zoals het aanbrengen 
van een traplift of een verbouw of aanbouw, beoordelen 
wij eerst of verhuizen naar een (goedkoper aan te 
passen) andere woning mogelijk is. Soms is dan via 
het Sociaal Team een vergoeding in de verhuiskosten 
mogelijk.
Bij het verstrekken van een vergoeding in de 

verhuiskosten wordt rekening gehouden met de mate 
waarin de verhuizing te verwachten of te voorzien was. 
Bij een te verwachten of voorzienbare verhuizing kennen 
wij in principe geen vergoeding toe. Vele verhuizingen zijn 
als algemeen gebruikelijk te beschouwen, ook los van de 
beperking die men heeft. Te denken valt aan verhuizingen 
van het ouderlijk huis naar een zelfstandige woonruimte 
en een verhuizing van senioren naar een kleinere woning 
omdat de eengezinswoning te bewerkelijk is geworden. 
Ook bij verhuizing vanuit zelfstandige woonruimte 
naar een Wlz-instelling wordt geen vergoeding in de 
verhuiskosten verleend.
Bij noodzakelijke verbouw of aanbouw kunt u een 
eventuele omgevingsvergunning bij de afdeling 
Omgeving van onze gemeente aanvragen. Kijkt u voor 
meer informatie hierover bij Omgevingsvergunning voor 
bouwen.

Wmo- Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is er voor huishoudelijk werk dat 
u zelf (of uw huisgenoten), tijdelijk of blijvend, niet meer 
kunt verrichten. Het gaat hier om:
• Het schoonhouden van de ruimten in de woning 
die voor daadwerkelijk gebruik noodzakelijk zijn;
• Het zorgen voor voldoende eten en drinken in   
 huis;
• De maaltijdbereiding;
• De verzorging van de was;
• De zorg voor kinderen.
Uitgangspunt is dat u zelf verantwoordelijk blijft voor uw 
huishouden.

Wat is er mogelijk?

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt gekeken naar 
uw gezondheid en beperkingen, maar ook naar wat u nog 
wel kunt. Bovendien wordt daarbij gekeken of de extra 
zorg binnen het eigen gezin of het eigen huishouden is 
te regelen. Bijvoorbeeld door de partner of inwonende 
kinderen. Als één van de gezinsleden uitvalt is het immers 
heel gewoon dat anderen taken overnemen. Dit noemen 
we gebruikelijke zorg.
Ook wordt gekeken of er andere adequate oplossingen 
zijn. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het gebruik 
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van de glazenwasser voor het reinigen van de ramen aan 
de buitenkant, het gebruik van een boodschappenservice 
van een supermarkt, de maaltijdservice of de 
aanschaf van een wasdroger. Voor kinderen kan het 
bijvoorbeeld gaan om overblijfmogelijkheden op school, 
buitenschoolse opvang of de crèche.
Hoeveel hulp? 
Als alle gegevens op een rij staan wordt vastgesteld 
hoeveel uur hulp kan worden toegekend en voor welke 
periode. Dit wordt schriftelijk in een besluit van de 
gemeente aan u meegedeeld.

Zorg in natura of een persoonsgebonden 
budget?
Wat is Zorg in natura?

Zorg in natura wil zeggen dat u hulp krijgt van de door 
u gekozen zorgaanbieder. Als u een aanbieder heeft 
gekozen, brengt het Sociaal Team de aanbieder daarvan 
op de hoogte. De aanbieder neemt dan contact met u op 
om een afspraak te maken.
Afhankelijk van het toe te kennen hulpniveau kunt u 
kiezen uit diverse zorgaanbieders. Het Sociaal Team kan u 
meer vertellen over het aanbod.

Wat is een persoonsgebonden budget?

Het pgb is een bedrag waarmee u zelf hulp bij het 
huishouden kunt inhuren. De hoogte van het bedrag is 
afhankelijk van de omvang van de toegewezen hulp.

Er zijn daarbij twee mogelijkheden.
• Op de eerste plaats kunt u op uw eigen 
voorwaarden een zorgovereenkomst/arbeidscontract 
sluiten met een hulp die u uitkiest. Dit kan een particulier 
zijn of een zorgaanbieder. U moet daarbij alles zelf regelen 
zoals het uitzoeken van de mogelijkheden en het voeren 
van de onderhandelingen. U moet zelf voor vervanging 
zorgen bij bijvoorbeeld ziekte of vakantie in geval van 

een particuliere hulp. U houdt als werkgever zelf de 
administratie bij. Als u werkgever wordt, stelt niet alleen 
de gemeente eisen maar ook andere instanties zoals de 
belastingdienst. Voor ondersteuning bij een pgb kunt u 
gratis een beroep doen op „Dienstverlening PGB van de 
Sociale Verzekeringsbank“. U kunt bij de Dienstverlening 
PGB bijvoorbeeld terecht voor modelovereenkomsten 
en formulieren, advies over uw rechten en plichten als 
opdrachtgever of werkgever, voor hulp bij schade en 
wettelijke aansprakelijkheid of vergoeding van de kosten 
van wettelijke loondoorbetaling bij ziekte van de hulp.
De Dienstverlening PGB beheert ook het pgb. U krijgt het 
pgb dus niet op de eigen rekening gestort. Kijk voor meer 
informatie ook op https://www.svb.nl/nl/pgb(externe 
link).
• Een tweede mogelijkheid is het 
Bemiddelingsbureau Alfasens. De inzet van een hulp 
wordt dan voor u geregeld, al dan niet via een door u 
zelf gekozen persoon. Zo nodig wordt voor vervanging 
gezorgd bij ziekte en vakantie van de hulp. Ook hier geldt 
dat de Dienstverlening PGB het pgb voor hulp via Alfasens 
beheert.

Het Sociaal Team kan u zo nodig meer vertellen.
Sociaal Team Oost Gelre
Gemeentehuis Oost Gelre
Varsseveldseweg 2, 7131 BJ Lichtenvoorde
Bereikbaarheid
E-mail:
sociaalteam@oostgelre.nl (link stuurt een e-mail)
Per telefoon
Op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur via telefoonnummer 
(0544) 39 36 16
De Sociaal Team-medewerkers leggen tot nader orde/
bericht géén huisbezoeken af (behalve als het echt 
niet anders kan). In plaats van huisbezoeken vinden 
onderzoeken zoveel mogelijk telefonisch plaats. Of ze 
worden uitgesteld tot een latere datum.

Gemeente info (2)
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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

Kortingen

KORTINGNIEUWS speciaal voor leden KBO-Lichtenvoorde
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Black lives matter

Het begon met de zwartepietendiscussie. Opeens was onze dierbare Hollandse traditie een uiting van racisme. Dat is 
even slikken, want iemand die het pietenverhaal aan zijn kleine kinderen vertelt, doet dat toch niet om zwarte mensen 
te schofferen? Ook al zeggen zij zelf dat ze het zo voelen? We komen dus in verzet. Voor en tegen vliegt elkaar in de 
haren.

Dan worden er kort na elkaar twee zwarte Amerikanen gedood door de politie. De beweging 'Black lives matter' komt op 
gang, en ineens is racisme het gesprek van de dag.

De vraag is: Zijn donkergekleurde medemensen minder dan blanke? Er zijn vast maar weinigen die deze vraag met ja 
zullen beantwoorden. 

Behandelen wij hen dan als zodanig? Af en toe toch wel, denk ik. Misschien zelfs wel vaak.
Hoe sta ik daar zelf in? 
Als ik in de supermarkt mijn portemonnee kwijt raak, waarom denk ik dan, dat die kleine donkere man die ik gezien heb, 
het gedaan kan hebben? 

Waarom word ik zo waakzaam, als iemand die duidelijk van buitenlandse afkomst is, mij de weg vraagt?
Wat ik rond me heen hoor aan commentaar is ook niet altijd even fraai.
Het zijn altijd daders met een getinte huidskleur in 'Opsporing verzocht' hoor ik dan. Gespuis! 
Dat mag dan zo zijn, maar blank gespuis is er ook. Denk maar aan onze voorouders, die schepen vol zwarte mensen naar 
Suriname sleepten. Daartegenover staan dan weer Afrikanen die hun landgenoten verkochten aan de slavenhandelaren. 
Volgens mij zijn getinte mensen net zo verschillend van elkaar als blanken. Behalve gekleurd gespuis kennen we 
voorbeelden van hoogstaande, beschaafde mensen waar wij maar beter u tegen kunnen zeggen. Kofi Annan, Nelson 
Mandela, Martin Luther King, Obama.

Fidan Ekiz, die zich heel goed kan meten met Jeroen Pauw. Kadisha Arib, die de tweede kamer zo goed voorzit, dat ze 
voor een tweede termijn gekozen werd, al hoort ze bij een oppositiepartij. Özcan Akyol, beter bekend als Eus. Als ik zijn 
messcherpe, intelligente columns in de Gelderlander lees, sta ik stijf van bewondering. De actualiteit zo goed doordacht, 
aan alle kanten belicht. Ik ben het haast altijd met hem eens. Jurgen Rayman en Gerda Havertong. 
De burgemeesters Aboutaleb en Marcouch. In ons land zijn het meestal nakomelingen van gastarbeiders die wij hier 
naar toe gehaald hebben. 

Dat soort uitblinkers hebben wij ook. Mensen die door hun prestaties met hun hoofd boven het maaiveld uitsteken. 
Evengoed hebben we ook veel mensen die niet boven de grassprieten uitkomen. Gewone mensen.
Net als heel veel van onze gekleurde medelanders. Zoals die superbeleefde pakjesbezorger, duidelijk van buitenlandse 
afkomst, die ik geregeld aan de deur krijg: ‘Goedemorgen mevrouw, ik heb een pakje voor u. Dag mevrouw, nog een 
prettige dag.’
Dat hoor ik liever dan: ‘Pakje voor u, hier even tekenen. Doei.’

Zijn ze minder dan wij?

Truus Engelbarts

Op verhaal komen
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Ledenwerf-actie

 
 

LEDENWERF–ACTIE 2020-2021 
 
PAK UW contributie VOORDEEL in 2021. 
Werf een 50-plusser en pak uw eigen contributievoordeel.. 
Hoe werkt het?  
1) Nieuw lid werven betekent € 10,00 korting op uw contributie en dat van het nieuwe lid. U betaalt in 
2021 dan ieder € 15,00 i.p.v. € 25,00.  
2) Of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max. €20,00 korting op uw contributie in 2021.  
De nieuwkomers betalen € 15,00 contributie per persoon.  
U en nieuw geworven leden betalen na 2021 de normale contributie.  
 
 
Naam huidig lid van KBO Lichtenvoorde:  ______________________________________________  
 
Adres: __________________________________________________________________________  
 
Banknummer: ____________________________________________________________________  
Ik heb onderstaand persoon/personen bereid gevonden om tenminste 2 jaar lid te worden van KBO 
Lichtenvoorde.  
 
KBO Lichtenvoorde bezorgt daarom s.v.p. een aanmeldformulier bij: 
 
Nieuw  lid: dhr. / mw.  _____________________________________________________________  
 
Adres: __________________________________________________________________________  
 
Banknummer: ____________________________________________________________________  
 
Naam Nieuw  lid: dhr. / mw. ________________________________________________________  
 
Adres: __________________________________________________________________________  
 
Banknummer: ____________________________________________________________________  
 
DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a RAADHUISSTRAAT 18a.   
 

DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 september t/m 18 december 2020. 
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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. 06-5427 2541
Hans Halink  penningmeester, tel. 374744 tussen 17.00-19.00 uur
Ton Jolij  coördinator Educatie, tel. 06 4113 0412
Marjolein Rosendaal-Boenders  coördinator Culturele Activiteiten, tel. 06 2672 2162
Thea Elferink-ten Have  coördinator Welzijn, tel. 373878
Hans Winters  ondersteuning,  tel. 06 8327 4062

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.)
E-mail: ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

Redactie KBO De Treffer: 
Ans Vonhof-Baumann tel. 374520 (06 3091 0719)
E-mail: 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. 5,  september 6 augustus 27 augustus
nr. 6, oktober 3 september 24 september
nr. 7, november 8 oktober 29 oktober
nr. 8/1, dec./jan. 5 november 26 november



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

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

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

GUVUitvaartverzekering - kent u ons al?

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

GUVUitvaartzorg

• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

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

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

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

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