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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: Stien Pothof-Oolthuis

Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 8 oktober inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer november 2020 
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

Eind september; Herfst!  
Na de uitbundige zomer met veel verlammende hete 
dagen,  keert de rust langzaam terug  in de natuur. En zo 
verging het ons allen  en dus evenzo u.  De ‘hitte’ van de 
Coronaberichten legde ons, welwillende leken, vaak lam;  
Wat mag er wel en wat niet? Welk risico durf ik aan? Wie 
geeft het goede voorbeeld ? Vragen volop. 
Voor al dat soort zaken stond uw bestuur de afgelopen 
periode ook. Maar niet alleen voor wat het COVID-19 
virus betreft. Ook  betreffende de koers  die we in de 
naaste toekomst willen  gaan varen met onze vereniging. 
Wie de ledenvergaderingen in 2019 bezocht heeft, weet 
dat er al heel wat woorden, papier en discussies besteed 
zijn aan die nieuwe toekomst. Maar wat ons betreft.. wij 
zijn er uit. Nu is de beurt aan u. Op 30 sept. tijdens de 
Algemene ledenvergadering  hopen we veel leden op de 
hoogte te brengen van de plannen. En.. zoals het in een 
democratisch  organisatie hoort:  het laatste woord hier 
over is aan u!
In deze bijzondere tijd wil ik toch graag even de 
aandacht vestigen op het ‘samenwonen’ met partner 
‘Longa’30’. Samenwonen vergt aanpassing dat weten 
we allemaal.  Vooral nu, in de tijd waarin met name de 
sportverenigingen onder een sterk vergrootglas liggen als 
het om het naleven van de Coronamaatregelen gaat,  is 
een goede verstandhouding van levensbelang voor beide 
partijen. Geen van beide  is gebaat bij een accommodatie 
die tijdelijk gesloten moet worden.  Overleg over 
het  gebruik van materialen, gebruik van ruimtes , 
verminderen van zitplaatsen , het gaat allemaal in prima 
overleg en in goede harmonie. Mooi dat ’t zo kan. 
Herfst.. ach.. het jaargetijde van de warme kleuren.  Nu 
maar hopen dat het geen ‘hete herfst’ wordt. Dan 
zitten we goed met Corona en de voortgang van onze 
vereniging!

Blijf gezond. Ik zie u in ‘De Treffer’. 
Stien Pothof-Oolthuis

Van de voorzitter



De Treffer  KBO Lichtenvoorde4

Agenda

Woe. 30 sept. Algemene Ledenvergadering. Aanv. 14.00 uur.
Locatie: HCR; ;t Zwaantje. 

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

Woe. 14 okt. Bingo 
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Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

OPFRISCURSUS BRIDGEN....deelnemers gezocht!!

Er hebben zich twee  personen gemeld voor de opfriscursus. 
Dat zijn er te weinig om gezellig maar vooral leerzaam een paar 
lessen te volgen. Wie heeft zin om , volledig Coronaproof  , op 
donderdagmorgen om 10.00 uur weer een paar weken lang in de 
schoolbanken te kruipen?
Neem contact op met Ineke Janssen  0544-373592 ( tussen 18.00- 
18.45 uur).

Deelnemers gezocht
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Van de bestuurstafel
Nog steeds veilig naar ‘De Treffer’ 

Voor alles geldt: Wij doen ons best, maar u komt op eigen risico. 

De eerste weken na de herstart op 31  aug. zitten er op. De informatiebijeenkomst ( gehouden op woensdag 26 aug.) 
voor alle gastvrouwen/- heer en horecamedewerkers werd heel goed bezocht. Men heeft creatief meegedacht over de 
regels die het bestuur vooraf ter beoordeling had uitgedeeld. En zie… de op papier vastgelegde afspraken worden tot op 
heden behoorlijk goed nageleefd door zowel de bezoekers als wel de vrijwilligers. 
Een dikke pluim voor alle Trefferbezoekers is hier zeker op zijn plaats! 
Maar we zijn met zijn allen toch voorzichtig. Dat bleek ook wel uit de opkomst in deze  eerste  periode na de 'Treffer  
lock down’.  De gebruikelijke kaarttafels tijdens de inloopochtenden waren  niet allemaal bezet. Ook de deelname aan 
de bridgemiddag- en avonden was iets minder. Maar  uit alles bleek wel dat de mensen die toch de stap zetten om zich 
weer wat in het sociale leven van onze vereniging te begeven, blij zijn met de mogelijkheden die er zijn. “Ie kunt de boel 
ok nog te lange op slot hollen!”   merkte een der biljarters  terecht op.  Daarmee zeggend: het is tijd om voorzichtig 
weer in actie te komen. Een aantal activiteiten zijn nog niet opgestart. Jammer, maar ter compensatie is er altijd de 
mogelijkheid om op de dinsdag- en donderdagmorgen  even aan te wippen voor koffie, skibbo, kaarten, sjoelen, een 
praatje of anderszins. 
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Van de bestuurstafel (2)
Maar altijd onder de welbekende….
Regels bij binnenkomst en activiteiten: 
 
= Houd 1,5 m. afstand tot andere mensen.
= Hang uw jas op. 
= Ontsmet uw handen 
= Noteer datum, activiteit, naam  op presentielijsten. 
= Houd rechts in de gangen. 
-  Munten zijn virusvrij en worden na gebruik  pas na ruim een week voor hergebruik aangeboden.
= Gebruik de toiletten die open zijn (deze worden tussentijds gereinigd)
 Heren: Doekjes aanwezig, zelf schoonmaken.  Damestoiletten worden tusentijds door gastvrouwen/ 
horecamedewerkers  schoongemaakt. 

RICHTLIJNEN voor: 
- horeca medewerkers
- gastvrouw, gastheer
- bij activiteiten 
ZIE PRIKBORD KBO (t.o. de toiletten)
N.B. denk aan ventileren

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 54272541, Hans Halink 
0544-374744, Stien Pothof 06-50252702.
3. Calamiteitenteam neemt contact op met GGD.
4. Calamiteitenteam bekijkt presentielijsten en waarschuwt de destijds met u in aanraking geweest zijnde leden. 

Activiteiten die (NOG) NIET STARTEN:

Bloemschikken, fietsen  en het seniorenkoor. U hoort t.z.t meer. Volg de ELNA en website. 

'Praotlijn’  06 8277 4004 / ADVIES VAN EEN VOA

De KBO Praotlijn blijft ( nog) een poos in de lucht. Maar een betere route bij een hulpvraag is contact zoeken met de 
VOA.  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
Met groet,
Uw bestuur

Stien Pothof-Oolthuis
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Van de bestuurstafel (3)
KRUISJASNIEUWS:

= De kruisjas- en bridgemiddag in Lievelde gaat niet door.

= De Lichtenvoordse kruisjasmiddag, gepland in oktober in ‘De Treffer’,  vindt eveneens geen doorgang. Antoon  Rooks 
en en Anny  Eskes  balen enorm. Maar de mensen die vaste kaarters zijn, weten hoe de vork in de steel zit. Het is een 
drukke middag met veel administratierompslomp. Er wordt veel heen en weer gelopen.  Opsplitsen  is lastig. Dus is het 
hopen op  januari . Mogelijk kan er dan weer onder normale omstandigheden , onder het genot van… een paar potjes 
gekaart worden. 

BINGO:

De bingoballen gaan wel weer rollen op 14 okt. in ‘De Treffer’.  Het aantal deelnemers is van dien aard dat we denken 
hen Coronaproof  te kunnen plaatsen in ons home.
Dus dames en heren… voor wat betreft die ontspanningsmiddag is het BINGO!!!

Interssant nieuws van KBO-PCOB:

U kunt nieuwtjes vinden op de site van KBO-PCOB. U kunt daar rechtstreeks 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. Ook bestaat de mogelijkheid om het KBO-PCOB magazine digitaal te 
lezen. 

FILMSEIZOEN 2020-2021

Na ampel beraad is het bestuur tot de conclusie gekomen dat het filmprogramma voor wat betreft 2020 GEEN 
DOORGANG kan vinden. De hoop is gevestigd op 2021. 
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VERHUIZING

DE GROOTSTE VERHUIZING van Lichtenvoorde. 

Op het moment dat dit blad op uw deurmat valt, zal  nog menig zweetdruppeltje lopen over de rug van veel verhuizers, 
mantelzorgers, coördinatoren en bewoners van ons aller zorgcentrum ‘Antoniushove’. De klus waar al maanden, zo niet  
jaren  over gesproken wordt, is dan bijna geklaard. Na vele jaren een warm huis en onderkomen geweest te zijn voor 
honderden alleroudsten onder ons werd het tijd voor nieuwbouw. Plannen waren er al heel lang, inspraak voor alle 
betrokkenen ( en dat zijn nog al wat partijen), communiceren wat besproken is, voorlichtingsmomenten creëren…, het 
is geen sinecure.  Maar in de week na de  kermis,  hoe Lichtenvoords kan het zijn,  moest het allemaal gaan gebeuren. 
Nu is de kermis helaas niet doorgegaan maar de strakke planning werd uiteraard aangehouden. De hele operatie 
op de achtergrond een beetje gevolgd hebbende,  is het allemaal gladjes verlopen. Nu  kunnen de bewoners van 
Antoniushove’ een paar jaar genieten van een prachtig tijdelijk onderkomen in wijk  Flierbeek .
Daarom:
Speciaal voor onze leden wonend in ‘Antoniushove’.

Bestuur en leden van KBO Lichtenvoorde  wensen alle KBO leden maar uiteraard ook alle ander bewoners een heel fijn 
verblijf in hun mooie, nieuwe huis toe. 
Veel geluk daar aan de rand van ons prachtige dorp. 
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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.

  a. KBO Lichtenvoorde en de Unie KBO; onze toekomst.

  b. Verzetten datum ALV naar latere datum in geval van calamiteiten.

 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

Iedereen van jong tot oud op stap  
met Careaz electrocar

VOOR ONZE ZIEKEN EN JARIGEN.

Een half jaar geleden had nog nooit iemand van het 
woord corona gehoord. Nu ligt het bijna dagelijks op 
ieders lippen. Ik had het woord liever niet willen kennen. 
Dan hadden we ook niet met al die toestanden gezeten. 
Allerlei maatregelen waaraan we ons moeten houden. 
Het maakt het er niet gezelliger op. Veel verjaardagen 
worden niet gevierd of in heel kleine kring. Lekker gezellig 
met zijn allen bij elkaar komen is er momenteel niet bij. 
Daardoor mis je weer bepaalde contacten. Ik vind het 
allemaal zo afstandelijk. 
Ik wil alle mensen die de komende periode jarig zijn van 
harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen. Maak 
er wat van en laat u niet kisten.

Maar je kunt hoog of laag springen(voor zo ver we dat 
nog kunnen), we hebben er mee van doen. Ik merk dat 
door de versoepeling de mensen ook gemakkelijker 
worden. En dat vind ik niet altijd fijn. We horen allemaal 
bij de risicogroep en hopen toch gezond te blijven. 
Als je ziek bent  en je moet naar het ziekenhuis loop je 
ook tegen maatregelen op. Je mag niet met twee man 
naar de dokter. Mijn man moet geopereerd worden en we 
waren bij het Pantein ziekenhuis in Boxmeer. Daar zit een 
onderdeel van de Maartenskliniek. Hij moest voor allerlei 

gesprekken en ik mocht niet mee naar binnen. Ik kwam gewoon het ziekenhuis niet in. Heb ik daar een aantal uren zitten 
balen. 
En hebt u dat ook dat bij elk kuchje en niesbui van een ander de alarmbellen gaan rinkelen? Iets waar je voor een half 
jaar geleden totaal niet bij stil stond.
Alle zieke mensen wens ik dan ook het allerbeste en van harte beterschap. En maar hopen dat het coronavirus u niet te 
pakken krijgt.

Ans Vonhof

Tijdens de Coronacrisis reed de E-car een hele periode niet.
Maar 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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Workshop techniek

ln 2020/ 2021 zullen er Techniek workshops 
georganiseerd worden onder de vlag van de 
KBO  (krachtige Belangen Organisatie  voor 50+) in 
Lichtenvoorde. 

De bedoeling van deze workshops is de ‘grondbeginselen 
van bepaalde (eenvoudige) technieken te leren kennen’ 
Eenvoudige handelingen om kleine zaken zelf te kunnen 
repareren of uit te voeren.

Basiskennis en zelfredzaamheid
Hieronder valt te denken aan, in willekeurige volgorde,  
eenvoudige: 
-  Fietsreparaties. Denk aan: band plakken, verlichting 

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

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

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

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

beste resultaat. 
-  Werken met hout. Denk aan: Voor eenvoudig 

timmerwerkje: plan maken/ berekenen. Opmeten en 
berekenen hoeveel hout nodig, welke zaag, spijkers 
hamer. Leren gaatjes boren, pluggen enz.

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

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

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

Zoals iedereen weet heeft alles bij de KBO ook stil gelegen 
deze zomer, maar nu gaan we op (aan)gepaste ‘corona 
proef’ wijze, verder met de techniek workshops. 
Bij voldoende  belangstelling zal op maandag 19 oktober 
2020 de volgende techniek workshop worden gehouden 
en wel:   
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Workshop techniek (vervolg)Workshop techniek (vervolg)
Alles over schilderen voor binnen en buitenwerk.
Denk hierbij aan: 
-  soorten verf oliebasis, waterbasis, ………
 0  Wat zijn de verschillen,  
 0  De kwaliteit
-  Hoe kun je snel en gemakkelijk verf mengen?
- Kozijnen/ hout verven
- Deuren rollen/ verven
- Muren rollen/ muren met structuur
- Soortenkwasten/ rollers. Waarvoor gebruik je wat?
- Schuren/ ontvetten
- Hoe verf je met het beste resultaat?

-Wanneer: maandag 19 oktober
-Waar: In ‘de Treffer’ Ruimte  2
-Tijd 14.30
-Wie geeft voorlichting: Schilder Mark Braad uit 
Lichtenvoorde
-Kosten: niet. 
-Vereiste: Lidmaatschap bij KBO Lichtenvoorde. Zie  www.
kbolichtenvoorde.nl

Aanmelden via:  info@kbolichtenvoorde.nl  t/m 1 oktober
Voor verdere informatie kunt u bellen met: José Klein 
Gunnewiek 06-83333394

Beste mensen,

Zoals elk jaar, houdt de Rabobank ook dit jaar weer de 
actie RABO Clubsupport. Daarmee kan elke vereniging, 
gesteund door de leden van de Rabobank, een beroep 
doen op een bijdrage.

Onze KBO zal in december een grote ledenwerfactie op 
touw zetten om 50+ mensen die de weg nog niet hebben 
gevonden naar de KBO,  warm te maken voor onze club. 
Ongeveer de helft van de bevolking van Lichtenvoorde komt in aanmerking voor een lidmaatschap van onze vereniging 
maar weet de weg naar ‘De Treffer’ nog niet te vinden.

Om dit te bewerkstelligen zullen we een grote campagne op touw zetten om onze KBO meer bekendheid te geven en 
de 50+ te attenderen op de KBO met al haar activiteiten. Wij bieden als KBO al jaren een omgeving waarin mensen hun 
hobby kunnen uitoefenen of aanleren en de sociale kontakten uit te breiden.

De stemperiode voor de RABO leden start op 5 oktober. Ons verzoek, bent u lid van de RABO bank, steun dan KBO 
Lichtenvoorde met uw stemmen, zodat wij zoveel mogelijk mensen warm kunnen maken voor onze vereniging en ook 
die mensen een sociaal onderdak kunnen bieden in onze ‘Treffer’.
Alvast bedankt voor uw stemmen. 

Namens het bestuur
Stien Pothof-Oolthuis, vz. 

RABO Clubsupport 2020
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Maak (nader) kennis met...Maak (nader) kennis met...
Diny en Truus.

Diny en Truus? Trouwe lezers van dit blad  kennen de dames al heel lang van hun mooie verhalen en gedichten. Om 
de beurt zorgt een van deze taalvaardige vrouwen voor een interessant stuk kopij. Voor de redactie telkens weer een 
geruststellende gedachte; is er niet al teveel aanbod.. vanaf de Patronaatsstraat of Tongerlosestraat komt altijd goed 
te verteren leesvoer En dat al wel 10-12 jaar lang. Wie zijn die twee vrouwen die inmiddels al zoveel pennenvruchten 
hebben geleverd?

Diny Geerdink- Mokkink werd 79 jaar geleden geboren in de Holterhoek. Het Zwilbrockervenn was bij wijze van spreken 
haar speeltuin. Niet ver daar vandaan stond in Rekken de wieg van Truus- Engelbarts - te Braake. Zij zag twee jaar na 
Diny het levenslicht. Beide dames werden dus groot in het buitengebied  van Eibergen. Daar bezochten ze de lagere 
school. Boerendochters waar meer in zat dan tevreden zijn met dat 
men wat destijds veelal voor ogen had als het gaat om de toekomst 
van jonge deerntjes. Na de huishoudschool  ging Truus thuis aan de 
slag met alle voorkomende huishoudelijke taken. Maar nieuwsgierig 
naar meer en ijverig als zij was, begon zij tussen het melken, 
hooien, wassen etc.door  aan een schriftelijke cursus MULO. En dat 
deed zij met succes. Op haar twintigste werd het hoog tijd om het 
erf te verlaten en ging zij  aan de slag op kantoor. Truus trouwde 
met de Lichtenvoordenaar Jan Engelbarts (Velen kennen hem van 
zijn hobby’s imker en korvenvlechter. Vaardigheden waarmee hij 
jarenlang  streekmarkten en beurzen bezocht en zijn heerlijke 
honing aan de man bracht). Met Jan werd Truus de trotse moeder 
van Coen en Martine. Zoals toen nog vaak het geval was, was het 
met de carrière gedaan toen zij huwde. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Toen de kinderen een jaar of tien waren, 
solliciteerde zij naar een baan als receptioniste in ons plaatselijke St. 
Bonifatiusziekenhuis. En jawel. Aangenomen! Een cursus medische secretaresse was een logische vervolgstap. Ondanks  
het sluiten van ons ziekenhuisje bleef er werk voor Truus in Lichtenvoorde. Tot aan haar pensionering bleef zij op haar 
post in het diagnostisch centrum. In de Lichtenvoordse volksmond beter bekend als de polikliniek.

 
Al gauw na haar schooltijd kreeg Diny Mokkink  haar eerste baan 
op het kantoor van de Geldersche Tram Wegen in Doetinchem. 
Maar een mens moet zich ontplooien. Dus vond zij haar tweede  
uitdaging op het kantoor van de zuivelfabriek in Eibergen. Daar 
was zij getuige van de eeuwige rivaliteit tussen de fabrieken van 
Eibergen en Borculo: Wie maakt de beste boter? Wie heeft de 
lekkerste yoghurt?  Toen Diny trouwde met Johan Geerdink (Johan, 
tot aan zijn dood vrijwilliger bij Longa’30 . Hij zette zich enorm in 
voor met name de jeugdafdeling) was het gedaan met haar baan. 
In Lichtenvoorde woonachtig, kreeg het paar Geerdink dochters 
Alice en Heidi en zoon Michel.  Alhoewel Diny niet meer werkzaam 
was in een betaalde baan, zat zij niet stil en zette zij haar talenten 
in op de basisschool van haar kinderen als lid van de ouderraad en 
redacteur van de schoolkrant.

Lees verder op bladzijde 15

Truus

Diny
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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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Het schrijven zit de  bezige bijen in het bloed. Dat bleek al toen zij jong waren. Familiefeestjes, bruiloften en andere par-Het schrijven zit de  bezige bijen in het bloed. Dat bleek al toen zij jong waren. Familiefeestjes, bruiloften en andere par-
tijtjes.. beide dames klommen steeds weer in de pen om levensschetsen, liedjes en gedichten te maken. Gewoon omdat tijtjes.. beide dames klommen steeds weer in de pen om levensschetsen, liedjes en gedichten te maken. Gewoon omdat 
ze er plezier aan beleefden. En niet onbelangrijk…zij leverden kwaliteit!  Daarnaast bleken beide vrouwen scherp te zijn ze er plezier aan beleefden. En niet onbelangrijk…zij leverden kwaliteit!  Daarnaast bleken beide vrouwen scherp te zijn 
op spel- en taalfouten in de krant. Daar ergerden zij zich beide geregeld aan. En nu nog steeds. op spel- en taalfouten in de krant. Daar ergerden zij zich beide geregeld aan. En nu nog steeds. 

Toen zij de tijd rijp achtten, meldden Truus en Diny zich aan bij de Katholieke Bond voor Ouderen  zoals het toen nog Toen zij de tijd rijp achtten, meldden Truus en Diny zich aan bij de Katholieke Bond voor Ouderen  zoals het toen nog 
heette.  En daar  was opeens een cursus / workshop ‘Verhalen schrijven’.  Dat leek hen wel wat . Truus en Diny meldden heette.  En daar  was opeens een cursus / workshop ‘Verhalen schrijven’.  Dat leek hen wel wat . Truus en Diny meldden 
zich aan en bleken de enige studenten van Ellen Bakker te zijn. Maar de leerstof viel wel in heel goede aarde. Na een zich aan en bleken de enige studenten van Ellen Bakker te zijn. Maar de leerstof viel wel in heel goede aarde. Na een 
paar jaar samengewerkt  te hebben, werd besloten tot het uitgeven van een boek. Onder de titel ‘Treffend Verhaald’ paar jaar samengewerkt  te hebben, werd besloten tot het uitgeven van een boek. Onder de titel ‘Treffend Verhaald’ 
werd een prachtige bundel met verhalen van de drie vrouwen uitgebracht. Dat is toch echt niet niks.   En zoals we werd een prachtige bundel met verhalen van de drie vrouwen uitgebracht. Dat is toch echt niet niks.   En zoals we 
inmiddels weten, bleef het  niet bij die verhalenbundel alleen. Na de cursus bij Ellen heeft Truus nog een aantal andere inmiddels weten, bleef het  niet bij die verhalenbundel alleen. Na de cursus bij Ellen heeft Truus nog een aantal andere 
schrijfworkshop gevolgd,  schrijfworkshop gevolgd,  

Maandelijks verzorgt of Diny of Truus in ons verenigingsblad de rubriek ‘Op verhaal komen’ Brengt Truus haar gedach-Maandelijks verzorgt of Diny of Truus in ons verenigingsblad de rubriek ‘Op verhaal komen’ Brengt Truus haar gedach-
tenspinsels veelal middels een verhaal naar buiten, Diny uit zich heel vaak in dichtvorm. Echter.. zo niet in deze editie: tenspinsels veelal middels een verhaal naar buiten, Diny uit zich heel vaak in dichtvorm. Echter.. zo niet in deze editie: 
”Der is mien toch pas geleden wat overkommen!” vertelt ze nog steeds een beetje beduusd. Wat Diny is overkomen ”Der is mien toch pas geleden wat overkommen!” vertelt ze nog steeds een beetje beduusd. Wat Diny is overkomen 
kunt u zelf lezen in dit magazine.   De actualiteit, mijmeringen, toevallige ontmoetingen, uitspraken van kinderen of kunt u zelf lezen in dit magazine.   De actualiteit, mijmeringen, toevallige ontmoetingen, uitspraken van kinderen of 
ouderen, vakantie-ervaringen, van alles kan het uitgangspunt of onderwerp voor een  maandelijkse bijdrage aan dit blad ouderen, vakantie-ervaringen, van alles kan het uitgangspunt of onderwerp voor een  maandelijkse bijdrage aan dit blad 
zijn. En tijdens dit gesprek bleek nog uit niets dat een van hen schrijfmoe is. zijn. En tijdens dit gesprek bleek nog uit niets dat een van hen schrijfmoe is. 

Thema’s gelardeerd met humor en hilariteit kwamen ten tonele toen Truus een aantal jaren lang met veel plezier deel Thema’s gelardeerd met humor en hilariteit kwamen ten tonele toen Truus een aantal jaren lang met veel plezier deel 
uit maakte van de groep ‘Jong Belegen’. In een setting van muzikanten, sketch- voordragers en zangersuit maakte van de groep ‘Jong Belegen’. In een setting van muzikanten, sketch- voordragers en zangers  trad Truus graag trad Truus graag 
op voor leden van de eigen K.B.O , familie en andere verenigingen.  Jong Belegen is niet meer maar nog steeds is Truus op voor leden van de eigen K.B.O , familie en andere verenigingen.  Jong Belegen is niet meer maar nog steeds is Truus 

wekelijks in ‘De Treffer’ te vinden als er op wekelijks in ‘De Treffer’ te vinden als er op 
dinsdagochtend geschilderd wordt.En dat dinsdagochtend geschilderd wordt.En dat 
schrijf- en schilderwerk combineerde Truus schrijf- en schilderwerk combineerde Truus 
tot voor een paar jaar terug, met een vrijwil-tot voor een paar jaar terug, met een vrijwil-
ligerstaak voor onze R.-K. parochie die niet ligerstaak voor onze R.-K. parochie die niet 
onaanzienlijk was. onaanzienlijk was. 
 Diny is sinds kort minder vaak in ons ge- Diny is sinds kort minder vaak in ons ge-
bouw. Daar waar zij wekelijks medebridgers bouw. Daar waar zij wekelijks medebridgers 
het vuur na aan de schenen legde,  heeft zij het vuur na aan de schenen legde,  heeft zij 
om gezondheidsredenen een stapje terug om gezondheidsredenen een stapje terug 
moeten zetten. Geen vast wekelijk bezoek moeten zetten. Geen vast wekelijk bezoek 
meer aan ruimte 2. Alleen op invalsbasis meer aan ruimte 2. Alleen op invalsbasis 
komt zij nog.En dan alleen als zij zich op dat komt zij nog.En dan alleen als zij zich op dat 
moment niet duizelig voelt. Maar verder, moment niet duizelig voelt. Maar verder, 
wees gerust, alles prima met Diny! wees gerust, alles prima met Diny! 

Een gezellig gesprek met vrouwen die met Een gezellig gesprek met vrouwen die met 
beide benen in de wereld staan en deze beide benen in de wereld staan en deze 
vanaf de zijlijn kritisch bekijken en er in ons vanaf de zijlijn kritisch bekijken en er in ons 
blad het nodige van zeggen. We hopen hun blad het nodige van zeggen. We hopen hun 
beider bijdragen nog tot in lengte van dagen beider bijdragen nog tot in lengte van dagen 
terug te vinden in de inhoudsopgave van terug te vinden in de inhoudsopgave van 
‘De Treffer’. ‘De Treffer’. 

Maak (nader) kennis met ...(2)



De Treffer  KBO Lichtenvoorde16

REISJE NAAR DE EIFFELTOREN IN PARIJS

D’r was ne aanbieding van ’n dag reisjen noar Parijs 
met beklimming van de Eiffeltoren
 Jan van de banke kreeg ’n idee
Ut leek um wal wat doar hen te goan met z’n twee

Hee zei: ’t Is redelijk vlak bij de deure.
’t Zal neet vaak meer gebeuren,
Datte w’ij later in ons leaven
Zoiets moois nog kunt beleaven.
Vlot de busse bespreak’n
Zo vrog mogelijk in de wekke
De buren ,Willemien en Bernard, Grada en Willem 
hadden ok wal zin.
Dee konden d’r ok nog net bi’j in.

To begon ziene vrouwe Annie tegen te spradden
Wat denk iej wal neet, of wi’j ut geld d’r wal veur 
hadden.
Dree euro veur een flesken drinken en dan heej nog 
nens gin breudjen met schinken.
Ik goa wal mee zeej ze , moar dan nemme wi’j alles  
met veur ons twee
Ze begon op te sommen, wat ur allemoale mos 
kommen.
Krintenbroad en gekokte eieren, veur ’n dorst wat 
drinken.
En dan botterhammen met gedreugde schinken.
Ok sinasappels en aspirine veur piene an de kop
En neet te vergetten een zeksken met drop
Peppermunt en eierkooken
Zol ze zelf bi’j mekare zeuken.

Jan , zei: Iej mot ut zelf moar wetten.
Ik wil doargunds lekker etten.
Iej zit doar met ut grei te holl’n.
En at ze dan ens argens dee Eiffeltoren op woll’n.
Iej hooft mie neet te vroagen,
Of ik oewe tassen zal dragen.
Annie was neet te overtuugen
Zee wol veur Jan euren kop neet bugen.
Ze nam eieren met noar Paries too.
Krintenbrood en naegelholt en zo
Ok nog stekkebèzen in de tasse,
Jan leet heur op alles passen.
Ze lepen bij de Eiffeltoren met z’n zessen.

Hadden genog te zeen en velle te kletsen.
Annie kreeg piene an d’r arm en kreeg ut hartstikke 
warm.
Keer op keer mos ze de tasse verpakken.
Ze leet de tasse steeds meer zakken.
De Eiffeltoren word’n beklommen,
Annie kon neet boaven kommen.
Onderweg kreeg ze een douwtje van een elegant Frans 
vrouwtje.
Zee wankelen op heure hoge hakken.
Annie kon net heur arm nog pakken.

Moar ut ongeluk was geboren.
Annie d’r tasse was verloren.
Ze leet um los en langs de treden
Ging het rommeldebom naar beneden
Raken onderweg de een en de ander
En lag beneden helemoale uut mekander

Krintenbrood en harde eieren
Peppermunt en zoete aardbeien
’t kokertje met de aspirine
Eierkooken en appelsienen
Waren echt , tís niet gelogen
Overal in ’t rond gevlogen
D’r was niks meer over van d’r etten.
Jan zei, laten we het maar vergetten
Die tasse was toch al een ouwe
En iej hoeft noa neet meer te sjouwen
Zo kan iej velle makkelijker lopen
En etten kun iej hier ook kopen.

Vooruit we goat noa genieten
Ze aten kroketten en vette frieten.
Een lekkere flesse Franse wien.
Dat ging d’r vooral bi’j Jan good in, dat koj wal zien

Annie was ’n betje stille, ze zat te denken.
Had ik Jan zie zin moar gegeven
Dan was miene tasse. thuus ebleeven
Noa is het alleen moar zuur
Wal mooi, moar ut  was no wal dubbel zo duur.

Annie Domhof
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Van digibeet naar digibeter

Videobellen
 Wie vroeger de hele wereld wilde bellen, moest tot tien kunnen tellen. Dat is allang niet meer nodig. Contactinformatie 

is opgeslagen in onze pc's, tablets en smartphones. Dus we klikken of tikken gewoon op de naam van de persoon die 

we willen spreken. En omdat de internetsnelheid geen rol meer speelt, hoeven we ons niet meer te beperken tot alleen 

geluid. Want hoe leuk is het om de persoon waar je mee spreekt ook te zien? Tijdens deze Corona tijd hebben we het 

beleefd. Thuis werken en digitaal vergaderen werd gewoon en dat zal ook nog wel even zo blijven.

Bellen met beeld kan via verschillende programma's en apps. Ze werken allemaal via een internetverbinding. Buiten 

de kosten van die verbinding, betaalt u niets voor het gebruik van de apps. Dat maakt videobellen aantrekkelijk. We 

bespreken hieronder kort de mogelijkheden van de verschillende programma's en apps waarmee u kunt videobellen.

Benodigdheden
Videobellen kan met de desktopcomputer, de laptop, smartphone en tablet. Maar wat hebt u verder nodig?

- Computer: een videobelprogramma, webcam, microfoon en luidsprekers.

- Laptop: een videobelprogramma, webcam/camera, microfoon en luidsprekers. In de meeste laptops is dit  

 ingebouwd.

- Tablet: een videobelprogramma, camera, microfoon en luidsprekers. In elke tablet zijn deze laatste drie dingen  

 ingebouwd.

- Smartphone: een videobelprogramma, camera, microfoon en luidsprekers. In elke smartphone zijn deze laatste  

 drie dingen ingebouwd.

Een webcam is overigens een kleine camera die op het beeldscherm wordt bevestigd. Deze zorgt voor de 

beeldverbinding richting de persoon met wie u contact zoekt.

Overzicht videobel-apps
In de tabel hieronder ziet u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van de apps/programma's waarmee u kunt 

videobellen.

 Skype WhatsApp DUO Messenger Hangouts Facetime

Groepsbellen Ja Ja Ja Ja (in app) Ja Ja

Account nodig Ja Nee Nee Ja Ja Nee

Telefoonnummer nodig Nee Ja Nee Nee Nee Nee

Pc/laptop Ja Nee Nee Ja Ja Ja (Mac)

Tablet Ja Nee Ja Ja Ja Ja

Smartphone Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Hieronder gaan we in op de verschillende programma's en apps.

Skype
Skype is de nestor van het videobellen. Al een kleine tien jaar kunnen mensen via het programma videogesprekken 
voeren. Skype werkt op alle apparaten en is zelfs standaard aanwezig op Windows 10. Wie Skype wil gebruiken, moet 
eenmalig een account aanmaken. Videobellen kan alleen met personen die ook een 
Skype-account hebben. Videobellen is niet beperkt tot één persoon: groepsgesprekken 
met maximaal vijfentwintig personen zijn mogelijk.
Het maakt niet uit welk apparaat wordt gebruikt. Alle gesprekken tussen pc, tablet en 
smartphone onderling zijn mogelijk.
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Van digibeet naar digibeter (2)..

Whatsapp
De populairste berichtenapp 
van dit moment behoeft 
geen verdere introductie. 
Maar WhatsApp kan meer 
dan tekstberichten versturen, 
ook videobellen is mogelijk. 
Dat kan echter alleen tussen 
smartphones. 
Er is weliswaar een pc-versie van WhatsApp maar deze 
ondersteunt videobellen niet. Videobellen is mogelijk 
met andere WhatsApp-gebruikers die zijn opgenomen 
in de contactenlijst op uw smartphone. Videobellen met 
WhatsApp is niet moeilijk. Bij ieder contact in WhatsApp 
staat een icoontje van een videocamera waarmee het 
bellen start. En wilt u bijkletsen met een groepje, begin 
dan een groepsgesprek. Hieronder vindt u uitleg voor de 
iPhone en Android-smartphones. 
Voor het videobellen hebt u altijd een werkende 
internetverbinding nodig. Bel het liefst via wifi, anders 
gebruikt WhatsApp de databundel.
Maximaal acht personen kunnen met elkaar praten en 
elkaar zien. Oorspronkelijk lag de grens bij vier personen 
maar WhatsApp heeft dit verruimd. Zorg ervoor dat u de 
laatste versie van WhatsApp gebruikt.

Duo
Duo is een videobel app van 
Google. Het verschil met 
andere apps en programma's 
is dat Duo zich uitsluitend richt 
op videobellen. Dat maakt 
het gebruik heel eenvoudig. 

Personen uit de contactenlijst op uw smartphone die ook 
Duo hebben geïnstalleerd, zijn zichtbaar in de app. Tik op 
de persoon die u wilt spreken en u bent klaar. Duo heeft 
een bijzondere eigenschap: 'Klop Klop'. Voordat degene 
met wie u belt opneemt, bent u al in beeld op diens 
telefoon. Dit is wel uit te zetten voor wie dat onprettig 
vindt. 
De eenvoud van de videodienst is misschien wel het grote 
pluspunt van de Google Duo app. De app is alleen voor 
smartphones bedoeld en werkt via het telefoonnummer 
van je Apple of Android toestel. Dus je hoeft niet bij 
Google geregistreerd te staan. Veel meer extra’s heeft 

de app ook niet, dus het is verder vrij minimalistisch in 
design en functies. De kwaliteit van de videodienst is wel 
uitstekend. Zo biedt het een prima beeld als je verbonden 
zit via WiFi, maar ook met slechter mobiel bereik blijft de 
videoverbinding goed.

Messenger
Messenger van Facebook is een app waarmee 
Facebookgebruikers contact kunnen opnemen met elkaar. 
Het is begonnen als berichtenapp en nu is videobellen 
ook mogelijk. Messenger werkt op alle apparaten. 
Voor tablets en smartphones is er een app, voor de pc 
een web versie. Messenger werkt alleen wanneer u 
een Facebookaccount hebt. En u kunt alleen contact 
leggen met bekenden die ook Facebook gebruiken en 
Facebookvriend zijn.

Google Hangouts
Google Hangouts lijkt in veel dingen op WhatsApp, met 
één belangrijk verschil: de populariteit. WhatsApp prijkt 
tegenwoordig op nagenoeg elke smartphone, maar 
Google Hangouts is de grote 
onbekende. Voor tablets en 
smartphones is er een app en 
voor de computer is er een 
web versie. Google Hangouts 
werkt met een Google-
account. Groepsgesprekken tot 
maximaal tien personen zijn 
mogelijk.
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Van digibeet naar digibeter (3)..

Facetime
FaceTime is een videobelapp voor de iPhone, iPad en Mac. U kunt ermee bellen naar andere Apple-gebruikers. 
Voor FaceTime zijn een paar zaken nodig. Het meeste zit standaard al op een iPhone of iPad. Namelijk het programma 
FaceTime, een camera en een microfoon. Daarnaast moet het apparaat een internetverbinding hebben. Bijvoorbeeld 
de wifi-verbinding van thuis of mobiel internet. Tot slot is een Apple ID nodig. Dat is een account om allerlei zaken op 
een iPhone of iPad te regelen. De kans is groot dat tijdens het in gebruik nemen van het apparaat u al zo'n account 
aanmaakte. 
Natuurlijk zijn er ook programma’s die meer geschikt zijn voor de zakelijke wereld. Zoom en Teams worden in dit 
verband vaak gebruikt. 
Om met elkaar te communiceren zijn er veel niveaus of 
indelingen te maken. Wil je zakelijk iets meedelen kan een 
tekst berichtje al voldoende zijn. Is er meer tekst en uitleg 
nodig dan is een belletje een prima oplossing. Gaat het 
om echt is persoonlijks, familiair of amoureus….. dan kan 
beeldbellen net iets meer cachet geven. De mogelijkheden 
zijn al aanwezig… het is aan u om er gebruik van te maken. 
Is het moeilijk..??? Gewoon proberen en je zult zien dat je 
niet voor de jeugd hoeft onder te doen.

COLLECTIVITEITSKORTING 
ZORGVERZEKERINGEN CZ EN VGZ.

Onze afdeling. KBO Lichtenvoorde, is sinds 1 jan. 2020 geen lid meer van de provinciale bond Gelderland.
Dat had tot dusverre geen gevolgen voor onze leden die een collectiviteitskorting hadden bij zorgverzekeraars CZ en 
VGZ.

Vanaf 01-01-2021  kunnen die leden geen gebruik meer maken van die geldende afspraken  met de betreffende 
zorgverzekeraars. De individuele leden ( wij weten niet wie dat zijn, privacy!), zullen straks in november zien dat de 
korting niet meer wordt toegepast. 

NB: Voor de zorgverzekering 2020 had de overheid besloten dat de collectiviteitskorting van 10% naar maximaal 5% 
verlaagd moest worden.  Mogelijk besluit de overheid om de korting op collectiviteitsverzekering 2021 nog verder te 
verlagen. Dit is op dit moment nog niet helder. 
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Gemeente informeert..

Inwoner staat centraal in nieuwe 
verordening Sociaal Domein

Het college heeft ingestemd met één nieuwe verordening 
voor het Sociaal Domein. Wethouder Jos Hoenderboom: 
“Deze verordening helpt om de afstand tussen inwoners 
en overheid te verkleinen. Minder juridische taal, maar 
begrijpelijke en toegankelijke taal. Want we doen het voor 
onze inwoners.” Als de gemeenteraad instemt, treedt 
deze verordening 1 januari 2021 in werking.
In de verordening Sociaal Domein staan alle lokale 
regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet, 
leerlingenvervoer en de Wet schuldhulpverlening. De 
nieuwe verordening vervangt tien verordeningen. Dat 
betekent minder wet- en regelgeving en duidelijkere 
dienstverlening voor inwoners.

Samen in Oost Gelre, Samen doen!

De verordening Sociaal Domein sluit aan bij het 
beleidsplan Samen in Oost Gelre, Samen doen!  
Wethouder Jos Hoenderboom: “Niet werken vanuit 
drie wetten (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet), maar 
werken vanuit inhoudelijke thema’s en doen wat echt 
nodig is voor onze inwoners.” Het doel is om inwoners 
betere en passende ondersteuning te kunnen bieden om 
mee te kunnen doen in de samenleving. Er zijn geen grote 
inhoudelijke veranderingen ten opzichte van de huidige 
verordeningen. Wel is het in zo begrijpelijk mogelijke taal 
geschreven.

Samenwerking drie gemeenten en Sociale 
Dienst Oost Achterhoek (SDOA)

De gemeente Oost Gelre heeft samen met de gemeenten 
Berkelland, Winterswijk en de SDOA de verordening 
Sociaal Domein opgesteld. De invulling van de 
verordening is daarna vertaald naar de lokale situatie, 
want per gemeente zijn er verschillen in werkwijze en 
uitvoering.

De Wmo-raad en de Cliëntenraad van de Sociale Dienst 
Oost Achterhoek hebben inhoudelijk advies uitgebracht 
en staan positief tegenover de nieuwe opzet van de 
verordening.

Gemeenteraad besluit op 22 september 
over verordening

De gemeenteraad besluit op 22 september over 
de nieuwe verordening Sociaal Domein. Als de 
gemeenteraad instemt, gaat de verordening per 1 januari 
2021 in.

Mobiliteitspool Lichtenvoorde verhuist  
1 september naar Het Blok

Vanaf dinsdag 1 september verhuist de mobiliteitspool 
Lichtenvoorde naar Het Blok aan de Markt 2. Bij de 
mobiliteitspool kunt u maximaal 3 dagen een rolstoel 
lenen. Tot 26 augustus kunt u voor deze uitleen nog 
terecht bij Antoniushove. Vanwege de verhuizing eind 
augustus van Antoniushove naar Flierbeek, neemt Het 
Blok de uitleen van rolstoelen over.

Het Blok Lichtenvoorde

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 9.30 -17.00 uur.
Contactgegevens: Markt 2, 7131 DG Lichtenvoorde, 
telefoon (0544) 72 70 10, e-mail: info@het-blok.com)



De Treffer  KBO Lichtenvoorde22

Lenen rolstoel voor maximaal 3 dagen

Krijgt u bezoek of wilt u een dagje uit? En is het dan fijn 
dat u een rolstoel kunt gebruiken? De gemeente Oost 
Gelre stelt op diverse plekken in de gemeente rolstoelen 
beschikbaar (zie pagina Rolstoelen op website Oost 
Gelre).

•  U kunt de stoel maximaal 3 dagen lenen.
•  De uitleen is gratis.
•  U moet zich kunnen legitimeren.
•   U moet de stoel weer in goede staat inleveren.

Heeft u tijdelijk maar langer dan 3 dagen 
een rolstoel nodig?

Dan kunt u die gratis lenen bij de thuiszorgwinkel van 
Sensire/Medipoint in Winterswijk. De uitleenperiode 
is maximaal 6 maanden. De thuiszorgwinkel zit in het 
SKB, telefoon (0314) 35 74 19 / (088) 10 20 100.

Denkt u permanent een rolstoel nodig te 
hebben?

Neem dan contact op met het Sociaal Team Oost 
Gelre via telefoon (0544) 39 36 16.

Meer informatie over rolstoelen?

Kijk op de pagina 
Rolstoelen op 
website Oost 
Gelre.

DigiD

DigiD staat voor digitale Identiteitskaart. Als u naar 
het gemeentehuis gaat moet u in veel gevallen een 
identiteitsbewijs laten zien. Op het internet kunt u deze 
niet laten zien. Daarom moet u op websites van (onder 
andere) de overheid en zorginstanties inloggen met een 
DigiD. Een DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een 
wachtwoord.

DigiD aanvragen

Uw DigiD kunt u aanvragen op de website van 
DigiD. Hiervoor heeft u een mobiele telefoon 
en uw Burgerservicenummer nodig. Uw 
Burgerservicenummer staat op uw paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. Na het aanvragen 
ontvangt u een activeringscode. Daarmee kunt u uw 
DigiD activeren.

Gebruikersnaam en wachtwoord kiezen

Zorg dat u een gebruikersnaam en wachtwoord 
kiest die u goed kunt onthouden en die veilig zijn. 
Uw gebruikersnaam moet minimaal 6 tekens en 
maximaal 32 tekens lang zijn. De gebruikersnaam 
mag uit cijfers, hoofd- en kleine letters en leestekens 
bestaan. Uw wachtwoord moet minimaal bevatten: 
een cijfer, een kleine letter, een hoofdletter, een 
leesteken en 8 tekens (maximaal 32). Uw DigiD is 
net als uw identiteitskaart erg persoonlijk. Zorg er 
dus voor dat u nooit zo maar uw wachtwoord en 
gebruikersnaam aan iemand afgeeft.

Wat kan ik met een DigiD?

Veel organisaties maken gebruik van DigiD. Zo 
weten ze zeker dat u het bent. Ook voorkomt het 
gebruik van DigiD dat u bij elke instantie een andere 
gebruikersnaam en een ander wachtwoord nodig 
heeft. Welke websites/organisaties gebruik maken 
van DigiD kunt u lezen op de webpagina "Wie doen 
mee?" van DigiD. Zonder DigiD kunt u vaak geen 
gebruik maken van de digitale dienstverlening die 
organisaties bieden. U kunt altijd bij de organisatie 
informeren of u uw zaken ook op een andere 
manier (schriftelijk of telefonisch) kan regelen. Via 
bibliotheek Oost Achterhoek en KBO Lichtenvoorde 
worden DigiSterker cursussen gegeven. Zie website 
https://www.oostachterhoek.nl/

Gemeente info (2)
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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

HET BESTE VOOR
MIJN VOETEN

Dit is dé dag om al uw vragen te stellen over 
voeten en wat voor u de juiste schoenen zijn.

9/10
okt

De deskundige adviseur van Medisor 
demonstreert deze dag de uitzonderlijke 

eigenschappen van FinnComfort.

BEATRIXPARK 24 • 7101 BN WINTERSWIJK • WWW.GELRIA.COM
VARSSEVELDSEWEG 36 • 7131 BJ LICHTENVOORDE • 0544-371406

praten - passen - proberen

DEMONSTRATIEDAG



De Treffer  KBO Lichtenvoorde24

Van een mug een olifant maken.

Op een zondag komt de brandweer en een ambulance de straat in. 

Wat zal er toch aan de hand zijn? Allerlei gissingen doen de ronde. Iemand zal wel in slaap zijn gevallen, terwijl de oven 
aanstond. Misschien is ze wel het dorp in gegaan zonder er bij na te denken dat ze de oven aan had staan. 

Weer een ander zegt dat door haar brand iemand in het ziekenhuis is beland. Niks van dat alles. Gewoon de oven aan 
met een stokbrood er in. Intussen telefoon dat er meerdere personen komen. 

Opnieuw 10 minuten ingesteld voor een volgend stokbrood. Gaat de oven vanzelf op magnetronstand. De 
ovenhandschoen nog in de handen hebbend, walmt het ontzettend. Het verbrande stokbrood met bakplaat en al naar 
buiten op het terras gezet. 

Alarm gaat af in mijn hal. Ik denk nog; maakt niks uit, maar ik moet de deur openmaken voor het bezoek. Gaat al die 
walm de gang in met als gevolg dat de sirene afgaat. 

En toen had je de poppen aan het dansen. In een mum van tijd een verpleegkundige van de afdeling beneden en de 
brandweer over de vloer. Met kans giftige stoffen ingeademd te hebben , ook nog ambulance personeel over de vloer. 
Gelukkig niks aan de hand. 

Dit tafereel speelde zich af op mijn terras. De kijkende mensen aan de overkant van de straat konden weer naar binnen, 
want ze zagen mij op het terras . Dus niks gebeurd gelukkig. De brandweermannen en ambulance medewerkers konden 
het terras verlaten en de rust was weergekeerd. Gelukkig heb ik een leren bankstel. De kussens moesten de container 
in i.v.m. ingetrokken schadelijke stoffen. Alles wat open kon ,moest heel lang openblijven. Zo zie je maar weer hoe 
onwaarheden in het dorp terecht kunnen komen. 

Praatjes vullen geen gaatjes.

Diny Geerdink-Mokkink.

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



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 27

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. 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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