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

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

De meeste en beste aanbiedingen

Dat is het

van Albert Heijn

Zowel privé als zakelijk

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

kost u niets, alleen wat tijd.

• deskundige oogmeting • zorgvuldige oogdrukmeting

0544-374402
info@taxioostgelre.nl
Rapenburgsestraat 32
• Lichtenvoorde
Tel. 0544-371419 • www.zeilertuinmeubelen.nl
www.taxioostgelre.nl
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Beste leden,
Cadeautjes
Eind oktober. De herfstvruchten zijn zo goed als geheel
van de bomen geplukt of gevallen. Cadeautjes van de
natuur voor mens en dier. Hier, ten noorden van de
evenaar, bereiden we ons voor op de winter en alles wat
dat jaargetijde met zich meebrengt. En dat is voor 20202021 wel even iets anders dan in voorgaande jaren. Nou is
er nooit iets zeker in ons aller leven maar nu komt er toch
wel een heel onbekend aspect bij; Wat doet het COVID-19
virus ?
Herfst en winter; juist de tijd om elkaar in de warme
sfeer van binnenshuis te ontmoeten. Een beetje van
die warmte hoopten wij u te kunnen bieden toen we
besloten om op maandag 30 augustus de activiteiten
weer op te starten nadat de eerste virusstorm enigszins
was gaan liggen. Edoch het mocht maar van korte duur
zijn. Dit voorjaar kenmerkte zich door uitzonderlijk mooi
weer. Het leek wel een in goudpapier verpakt presentje
van de natuur om dat andere negatieve cadeau, dat de
naam Covid-19 kreeg, te compenseren. Ik hoop dat deze
herfst en winter zich op eenzelfde wijze manifesteren als
lente en zomer. Dan krijgen we toch nog iets fijns cadeau.
Kunnen we de tijd die we niet in groter gezelschap
mogen doorbrengen, heerlijk besteden aan een dagelijks
wandelingetje, fietstochtje of een gesprekje op 1,5 m met
de buren of bekenden. En als het weer even niet mee zit,
dan is daar nog de ‘papieren’ koninklijke familie die alle
leden zomaar cadeau kregen. Menigeen heeft zich er al
kostelijk mee vermaakt. U leest er meer over in dit blad.
Geniet van de gewone dingen om u heen, van verwachte
en geheel onverwachte contacten. Het zijn juist de kleine
dingen die we nu in Coronatijd als de fijnste en mooiste
cadeautjes ervaren.
Ik wens u een goed en vooral gezond najaar.
Stien Pothof-Oolthuis.

KBO Lichtenvoorde
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Attentie
‘Praotlijn’ 06 8277 4004
Meteen nadat de lockdown inging, hebben wij een eigen telefoonlijn opengesteld. Tot op heden 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 nodig?
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.

KBO Lichtenvoorde

Van de bestuurstafel
•

•

Helaas, op donderdag 01 oktober ’s avonds kregen wij de mededeling dat
De ‘Treffer’ per onmiddellijke ingang gesloten moest worden. Meteen alle
coördinatoren van de activiteiten op de hoogte gesteld, de website aangepast,
een mail naar de ELNA om de kop boven ons weekschema aan te passen,
plakkaten op de toegangsdeuren van het gebouw en her en der personen, die
een cruciale rol spelen binnen de organisatie, gemaild en gebeld. Het is even
buffelen maar het kwam weer goed. Ondanks deze maatregelen zal nog wel eens iemand voor een gesloten deur
gekomen zijn. Dat spijt ons ten zeerste.
Contact met gemeente heeft ons geleerd dat de maatregelen zeker nog even gaan duren. Daarna zal Oost Gelre (zij
ontvangen de uitwerking van de dan genomen maatregelen via de veiligheidsregio Noord Oost Gelderland.) ons 1 of
2 dagen later informeren over hoe dan verder. Dus als u dit blad onder ogen krijgt hopen we meer te weten. Maar
op dit moment, medio oktober, vrezen we het ergste.

Maxima op uw deurmat
Dat was even een leuk cadeautje van KBO-PCOB: Voor alle leden een dikke glossy
over ons koninklijk huis en hun collega’s in Europa.
Ruim een week voordat u het kleurrijke blad thuis kreeg, werden we op kantoor
gebeld of we geïnteresseerd waren in dit blad.
Natuurlijk waren we dat. Verzendkosten voor de vereniging maar verder gratis.
“Doen”, was de directe reactie van het bestuur. En zo stond er een paar dagen later
een enorme pallet met een indrukwekkende hoeveelheid kilo’s papier midden in de
ontmoetingsruimte.
Het was de andere ochtend toevallig net de distributie van de KBO maandbladen. Dus dat kwam in zoverre goed uit.
Maar het was even herorganiseren voor de invouwers. Maar in no time hadden Antoon Rooks en zijn medewerkers de
boel op de rit en konden de afgetelde stapels naar de bezorgers gebracht worden. Het leidt geen twijfel dat die wel even
achter hun oren krabden toen ze dat zware extra pak met koninklijke hoogheden achter de deur geschoven kregen.
Maar alles is keurig bezorgd. Dus vanaf deze plaats een welgemeend woord van dank aan allen die het mogelijk hebben
gemaakt dat dit cadeautje bij de leden thuis bezorgd werd. We hadden wat extra bladen besteld.

Die hebben we naar Marienhof, Antoniushove en
Klinkerhofje gebracht. Daarnaast hebben nog wat leden
die die donderdagochtend in De 'Treffer' waren, wat
extra bladen mee-genomen voor mensen waarvan zij
weten dat die er heel erg blij van zouden worden.
Dus. ..al met al een mooie actie in Coronatijd.

De Treffer 
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Van de bestuurstafel (2)
Algemene Ledenvergadering: ’t Zwaantje, 30 september 2020
Op deze plek zou u nu een verslag van deze bijeenkomst hebben moeten lezen. U had moeten lezen:
•
•
•
•
•
•

Dat onze penningmeester Hans zijn boekhouding overdraagt aan Fons.
Dat zij, net zoals dat nu al in de praktijk gebeurt, eendrachtig samen over onze penningen gaan waken.
Dat de kascommissie geconstateerd heeft dat de financiën er weer tiptop uit zien.
Dat Lidy deel gaat uitmaken van de werkgroep Welzijn.
Dat er mededelingen zijn betreffende onze relatie met de Unie KBO.
Dat we u om permissie gevraagd hebben om de ALV uit te stellen in geval van calamiteiten.

Maar tja… van dat laatste en voorgaand mag geen sprake zijn. De realiteit haalde het voornemen in. Het virus gooide
roet in het eten.
Of beter gezegd roet in de bitterballen. Want zoals de trouwe ledenvergadering-bezoeker weet, is er naast koffie met
cake ook altijd een drankje dat vergezeld gaat van een bittergarnituurtje. Bij ’t Zwaantje was het allemaal al Coronaproof geregeld maar de persconferentie maandagavond voorafgaand aan de 30e september gaf aan dat ten hoogste
30 personen in 1 ruimte aanwezig mogen zijn. En aangezien wij ons veelal mogen verheugen op een groter aantal
belangstellenden, werd de algemene ledenvergadering ten tweede male afgeblazen.
We gaan nu uit van bijeenkomen in het voorjaar van 2021.

NB: Wilt u een jaarverslag 2019 ontvangen? Wij bezorgen u er een als u ons dat laat weten per telefoon 0544 397 073 of
per e-mail: info@kbolichtenvoorde.nl

Interessant 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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Van de bestuurstafel (3)
Veilig t.z.t. naar de 'Treffer'
En voor alles geldt: Wij doen ons best maar u komt op eigen risico.
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)
Herentoilet: 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?
•
•
•
•

Bij vermoeden van Corona neem dan contact op met 0800-1202 om een test aan te vragen.
Bel tevens z.s.m. bij vermoeden van Corona met KBO calamiteitenteam: Jan Wolterink 06 54272541, Hans Halink
0544-374744, Stien Pothof 06-50252702.
Calamiteitenteam neemt contact op met GGD.
Calamiteitenteam bekijkt presentielijsten en waarschuwt de destijds met u in aanraking geweest zijnde leden.

COLLECTIVITEITSKORTING ZORGVERZEKERINGEN CZ EN VGZ
Onze afdeling, KBO Lichtenvoorde, is sinds 1 januari 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

De Treffer 

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.
Met groet,
Uw bestuur

KBO Lichtenvoorde
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Voor onze zieken en jarigen
Wat valt er nu nog te vieren in deze tijd. Je hoort vaak
zeggen: “Vier het leven” maar dat is in deze tijd niet
gemakkelijk. Het is corona voor en corona na. Alle
praatprogramma’s gaan er over. Het wordt steeds
moeilijker om de verjaardag te vieren want je mag bijna
geen mensen meer uitnodigen. En bovendien begint nu
alles weer opnieuw.
Het positieve er aan is dat uw verjaardag meerdere
dagen gaat duren omdat de mensen gespreid moeten
komen. Maar leuk is dat niet. We missen allemaal de
gezelligheid. Veel verjaardagen worden daarom ook niet
gevierd. “We slaan dit jaar maar een keer over” hoor je
overal. Wij slaan de verjaardagswens niet over en willen
u allemaal van harte feliciteren met uw verjaardag.
Ja en dan ziek zijn in deze tijd. Veel mensen stellen een
bezoek aan de dokter uit. Er komen veel telefonische
consulten. De zorg wordt al weer afgeschaald en veel
operaties worden uitgesteld. Wat leven we toch in een
rare tijd. Dit hadden we ons een jaar geleden niet voor
kunnen stellen.
Alle zieke mensen wil ik van harte beterschap wensen en
hopelijk mogen hun naasten blijven komen en komen we
niet weer in een lock-down.
Maar het leven gaat gewoon door en we moeten er maar wat van maken.
Ans Vonhof

Careaz electrocar
Tijdens de eerste Coronacrisis reed de E-car een hele periode niet.
Maar de E-car staat weer ter beschikking voor een ieder, jong en oud, die
minder goed mobiel is en binnen een straal van 4 tot 5 km wil reizen.
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur met de chauffeur.
Tel: 06 2215 4721
NB In deze periode is er niets zeker. Bel tijdig, alleen dan weet u zeker of de
E-car nog rijdt
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Oud geleerd, jong gedaan?
Seniorencolleges (lessen) voor belangstellenden van 50 tot 100+
“Ik naar de universiteit? Dat kan toch helemaal niet!” zult u misschien denken als u deze kop
leest. Maar toch is dat mogelijk. Thuis in uw eigen omgeving, lekker in de eigen stoel kunt u
genieten van korte, heel interessante collegelessen die gegeven worden voor een ieder die dat
maar wil.

Waarom online colleges?
Door het Coronavirus konden en kunnen veel collegereeksen geen doorgang vinden. Daarom heeft OUDGELEERD
jong gedaan besloten een aantal colleges gratis online aan te bieden. Het zijn heel interessante thema’s die u thuis
op uw gemak beluisteren kunt. Wat dacht u van: ‘Hoe won een Nederlander de Nobelprijs voor scheikunde? ‘ of
‘Waarom worden ouderen in het oosten van Brooklyn, New York, vaker ziek?’, of ‘Hoe werd Indonesië
onafhankelijk?’ of ‘Wat maakt de aarde uniek? ‘ of ‘De schijf van vijf.’. Deze en nog veel meer colleges
kunt u volgen als u op de computer gaat naar: https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges/
Veel plezier.
PS: Het prettige aan deze lessen is: Er volgt geen onverwacht schriftelijke overhoring of een proefwerk!
NB: Ook op internet: www.universiteitvannederland.nl gratis video's of podcasts. Colleges van ca 15 min.

KORTING NIEUWS voor leden
van KBO Lichtenoorde
Juristentelefoon: JUUST advocaten

Fysiotherapie Lichtenvoorde aan Dijkstraat 5:

Tel. 0544-397 200,
info@juustadvocaten.nl

Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5
maal per maand, verantwoord sporten onder leiding van
een fysiotherapeut. 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 Fysiotherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372 727 of per
e-mail: richard@fysiolichtenvoorde.nl

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

TopVit Fysiotherapie Oost Gelre
aan de Esstraat waar u onder deskundige leiding een
individueel programma kunt afwerken. Zij bieden KBO
leden 10 % korting. (Tel. 0544-375 555)

GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de
Varsseveldseweg. (Breng een geldig legitimatiebewijs en
uw KBO pasje mee.)

De Treffer 
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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.
Zie hiervoor ook de editie september 2020.

•
•
•

De bedoeling van deze workshops is de ‘grondbeginselen
van bepaalde (eenvoudige) technieken te leren kennen’.

•

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.

•
•

E lektriciteit. 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.
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 of beschadigde muur rrepareren.
Onderhoud auto, olie verversen, lampen vervangen..

RABO Clubsupport 2020
Beste mensen,
Geen ‘Trumpiaanse’ campagne maar toch…
Aandacht voor werving 50 plussers.
Na een succesvolle stemronde in 2019, hopen we ook dit
jaar weer op een mooie bijdrage van de RABO.
Vanaf 5 oktober konden leden van de bank die ons allen
welbekend is, weer hun stem uitbrengen op de vereniging
van hun voorkeur. Op dit moment, eind oktober, weten we nog niet of en zo ja hoeveel wij mogen verwachten van de
campagne.
Ons doel is om zodra de situatie het toelaat, een ledenwerfcampagne op touw te zetten.
We willen graag dat nog meer Lichtenvoordenaren kennis gaan maken met onze vereniging en dan met name wat wij
mogelijk te bieden hebben aan de jongere senior. Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers noemen wij ons. Dat
is niet voor niets.
Er zijn in ons dorp en omgeving ongetwijfeld mensen van 50 jaar en ouder die (tijdelijk) buiten het arbeidsproces vallen.
Juist voor hen willen we van betekenis kunnen zijn. Diverse workshops , cursussen en activiteiten zouden mogelijk aan
hun vrije tijd een zinvolle invulling kunnen geven.
Groots en meeslepend campagne voeren als Trump en zijn opponent gaan we niet doen maar er zal toch een financieel
potje open getrokken moeten worden om ons in the picture te gooien. En daar willen we de opbrengt van de RABO
clubsupport actie voor gebruiken.

Uw bestuur
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Activitali teit (1)
Darten in de 'Treffer`.....

Verslaglegging Ans Frenken

Ontstaan van het dartspel
Dart, dat oorspronkelijk 'pijl' of 'speer' betekent, is ontstaan in de Late Middeleeuwen. Vermoedelijk zijn boogschutters
in Engeland er voor de grap mee begonnen hun speren steeds kleiner te maken, zodat ermee gegooid kon worden. Wat
ooit begon op de onderkant van lege wijntonnen, door het tekenen van een cirkel waarbij de kleinste cirkel, de roos, de
meeste punten opleverde, is het dartbord, zoals we het nu kennen, voor het eerst in 1530 door Hendrik VIII beschreven.
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw werd darten het spel zoals we het nu ook nog kennen. Dit kwam
voornamelijk omdat het populair werd in de Engelse pubs in Londen en andere stedelijke centra. De Engelsman Brian
Gamblin heeft in 1896 het dartboard ontworpen met de 20 bovenaan en de 3 onderaan. Ook zette hij de hoge getallen
20, 19, 18 en 17 tegenover de lage getallen. Dat dit een goede zet was, blijkt uit een rechtzaak in 1908 waarin darten
gezien werd als een technisch spel dat oefening vereist en niet als een gokspel. In Engeland waren kansspelen namelijk
verboden in het begin van de vorige eeuw.
Langzaam groeide het dartspel uit van lokale kroegsport tot nationale sport met een landelijk toernooi. Dit dankzij de
National Darts Association, dat na de tweede wereldoorlog in 1954 werd heropgericht onder de naam National Darts
Association of Great Britain. Hier uit ontstond later de Professional Darts Corporation, waartoe ook Van Barneveld,
Klaasen, Van Der Voort en Van Gerwen toe behoorden.
De voormalige postbode Raymond van Barneveld heeft het darten bekend gemaakt onder het Nederlandse publiek.
Door het winnen van de Embassy-finale in 1998 en 1999, werd dart een populaire sport waar ook SBS6 en RTL7 aandacht
aan schonken. De wedstrijden werden live uit gezonden. Met name de overwinning van Michael van Gerwen in 2014
werd massaal bekeken.

De Treffer 
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Wij zijn

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

Keistad Notarissen

Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax: 0544 37 69 81
info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen

Zilverlinde 3 - 7131 MN L

Telefoon: 0544 37 38 75
Keistad Notarissen

Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

info@keistadnotarissen.n

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde
Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl
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Activitali teit (2)

Harry Beestman (links) in actie, samen met Gerard Hoogerstede.

Darten: een sport voor iedereen.
Ook in ons land werd het spel, dat tussen twee (of
meerdere) spelers gespeeld wordt, razend populair. Men
begint bij het puntenaantal 501, gooit 3 pijltjes, telt het
gegooide aantal punten eraf en wacht tot de volgende
beurt. De speler die het eerst op nul eindigt heeft gewonnen, nadat het laatste pijltje in een dubbel gegooid is.
Dart vereist techniek, maar is ook ontzettend leuk om te
doen. Concentratie, een goede oog-handcoordinatie en
alertheid wordt erdoor geoefend. Ook het raken van de
roos blijft een uitdaging. Gerard Hoogerstege, een fervent
darter, vertelt dat hij na een hersentumor en een operatie
veel moeite had om zich te focussen. Zijn herinnneringen,
het herkennen van gezichten en moeite met het evenwicht waren directe gevolgen van de ingreep van 22 jaar
geleden. Het darten is voor hem een sport waarin hij zich
traint om juist die gebieden in zijn hersenen te activeren.
Maar, zoals hij zelf zegt:” Vooral het sociale aspect is voor
mij belangrijk. Ik vind het fijn dat iedereen mee kan doen,
met of zonder beperking, man of vrouw. Daarom heb
ik me er hard voor gemaakt dat we ook bij de KBO elke
maandag van half tien tot half twaalf kunnen darten in
ons gebouw `de Treffer’, ruimte B1”.
Gerard is de contactpersoon van de groep darters die mo-

De Treffer 

menteel uit 7 leden bestaat. Naast Gerard gooien Theo,
Erik, Harry, Fons, Marthie en Willem, met veel plezier elke
maandag de darts. Iedereen die meer wil weten over het
spel, de spelregels of de puntentelling is van harte welkom om op de maandag een keertje binnen te lopen en
mee te doen.

KBO Lichtenvoorde
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Hét vertrouwde adres
sinds 1897

Rapenburgsestraat 32 7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419 www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Van digibeet naar digibeter (1)
Tijdens de computerinloop en ook bij de cursus
DigiSterker merken we vaak, dat wanneer we mensen
vragen hoe zij het internet opgaan, vaak naar een icoontje
wijzen. Als we vragen wat dat voor icoontje is, krijgen we
veelal het antwoord: “Dat weet ik niet maar ik kom dan
op het internet. Ik kan dan intypen waar ik heen wil”. En
dat klopt. Het is veruit het meest gebruikte icoontje op je
computer of laptop namelijk je internetbrowser. Het is de
toegang tot het wereldwijde web. Toch is er weinig kennis
over “de browser” zoals zo’n programma heet. Vaak
hebben mensen 2, 3 of zelfs 4 browsers op hun PC staan.
Laten we even stilstaan bij zo’n belangrijk programma.

Wat doet een browser….???
Een browser is
een programma
dat HTLM-codes
en PHP-scripts om
kan zetten in voor
ons leesbare tekst
en opmaak. Een
website is in feite
een verzameling
codes en scripts die
samen een leesbaar
geheel vormen.
Hieronder een
stukje simpele code en daarnaast dat wat de browser ons
laat zien.
Nu zijn er verschillende browsers op de markt. Windows
had in vroegere versies de Internet Explorer. Bij de
overgang naar windows 10 is deze vervangen door Edge.
Bij een upgrade van een vorige versie naar Windows 10
blijft de Explorer vaak aanwezig. Je hebt er dan dus twee.
Vaak worden, al dan niet door toedoen van een ander,
bewust of onbewust, nog meer browsers geïnstalleerd.
In dit verband vallen vaak de naam “buurman”; ”de
kinderen” etc. Dit geeft ook aan dat de eigenlijke
gebruiker niet altijd weet wat en waarom er iets op zijn
of haar computer wordt geïnstalleerd. Onbekendheid en
onwetendheid zorgen ervoor dat zij niet altijd de regie
hebben over hun eigen PC. Dat is soms lastig. We nemen
nu een aantal veel voorkomende browsers met u door. Zo
kunt u mogelijk herkennen welke zich op uw PC bevinden.
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Mocht er één of meerdere icoontjes ook op uw PC staan,
dan weet u welke browser(s) op uw PC zijn geïnstalleerd.

Google Chrome
We beginnen bij de meest gebruikte
browser, namelijk Google Chrome.
Met een Google- of Gmailaccount
kun je gemakkelijk overal inloggen en je bladwijzers en
tabbladen synchroniseren tussen verschillende apparaten,
zoals je telefoon en je laptop. Het design van Chrome
is eenvoudig en toont wat je nodig hebt, waardoor het
gebruik erg makkelijk is. Chrome is ook minimalistisch
vormgegeven. Dit betekent dat je niet onnodig wordt
afgeleid tijdens het surfen.
Chrome is erg snel met zowel het surfen als het laden
van video’s. Chrome is een goede keuze als je fan bent
van extensies ofte wel “invoegprogramma’s “. Dit zijn
hulpprogramma’s die zich nestelen in de browser zodat
er meer gebruiksmogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld: meer
printopties; advertentie blokkering of toegang tot sociale
media apps. Je kunt webpagina’s opslaan, zien of je een
mailtje krijgt of apps toevoegen.

Mozilla Firefox
Het marktaandeel van deze browser
van Mozilla is gedaald door de
jaren heen, meldt onder andere
TechPulse. Firefox is op Chrome na
nog steeds de populairste browser. Wil je een browser die
er leuk uitziet en die je zelf kunt inrichten? Dan is Firefox
een goede keuze. Firefox heeft allerlei verschillende
thema’s die je zelf kunt instellen. Ook hebben ze net als
Chrome veel extensies. Zelfs een uniek aanbod, die je bij
andere browsers niet ziet.
Als je de snelste browser wilt, kun je beter één van
de andere browsers kiezen. Uit de proef van de
Consumentenbond blijkt dat Firefox een prima snelheid
heeft, maar er zijn betere browsers op dat gebied.
Is privacy voor jou essentieel? Dan is Firefox je beste
keuze. Firefox pakt geen persoonlijke gegevens en dus
blijft je data uit handen van tech giganten als Google of
Microsoft.

KBO Lichtenvoorde
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Van digibeet naar digibeter (2)
Microsoft Edge

Safari

Microsoft Edge is de opvolger van
Internet Explorer en staat standaard
op Windows 10-apparaten. Het
design past bij Windows 10 en ziet er
verder prima uit. De populariteit van Microsoft Edge ligt
verder vrij laag. Dit kan komen omdat er maar toegang
is tot een beperkt aantal extensies. Edge heeft echter
een aantal unieke functies, zoals de notitiefunctie. Edge
richt zich vooral op moderne website-technieken, dit kan
nadelig werken voor oude websites.
Als snelheid voor jou erg belangrijk is, dan is Edge
misschien wat voor jou. Een nadeel van Edge is dat ze
geen ingebouwde adblocker hebben. En ze verwijzen
naar het algemene privacy beleid waardoor het lastig te
doorgronden is.

Safari is speciaal voor Applegebruikers, maar is ook beschikbaar
voor Windows. Apple heeft echter
besloten geen Safari-updates meer
te leveren voor Windows. De laatste versie is 5.1.7.
Deze versie is inmiddels verouderd en wordt niet meer
ondersteund. Let dus op: hierdoor is Safari voor Windows
onstabiel en niet veilig.
Safari is vaak geliefd bij mensen met een iOS apparaat
omdat het verbonden is aan het hele systeem van Apple.
Zo is het bijvoorbeeld verbonden aan Siri en de interne
zoekmachine.
Op de snelheid van Safari is niks aan te merken. Safari is
voor iedere Apple-gebruiker handig. Apple zelf zegt dat
Safari erg veilig is en dat privacy voor hen van belang is.
Ook zeggen ze dat als je met Safari werkt in plaats van
één van de concurrenten, je langer kan doen met je accu.
Applegebruikers kunnen ook gebruik maken van speciale
Appleversies van Chrome, Firefox en Opera.

Opera
Opera wordt ook iets minder
gebruikt. Opera heeft een
minimalistisch design waardoor
het mis-schien lijkt op Chrome,
maar met extra functies. Je hebt een zijbalk aan de
linkerkant van je scherm waar chat-apps staan als
WhatsApp en Messenger. Zo kun je daar gelijk bij
zonder een nieuw tabblad te openen. Opera heeft ook
een batterijbesparingsmodus. Ook heeft Opera de
‘Turbo modus’, dan blijf je surfen maar met een lagere
internetverbinding. Dit bespaart veel data. Je kunt ook je
achtergrond personaliseren.
Nadelen van Opera’s extra functies zijn dat je wat meer
moeite moet doen om de browsers aan te passen. De
zijbalk heeft nog allerlei functies waar je misschien
helemaal niet op zit te wachten.
De ingebouwde adblocker zorgt dat sites je minder goed
kunnen volgen. Deze werkt niet automatisch, je moet
het zelf aanzetten. Ze verwijzen verder ook naar het
standaard privacy beleid
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Keuze genoeg dus…. maar je je hebt ze niet allemaal
nodig. Het is handig om een vaste browser te kiezen
die prettig werkt. Naar gelang jouw deskundigheid en
specifieke wensen maak je een keuze. De volgende keer
zullen we eens nader inzoomen op de “de browsers” en
hun functionaliteit.

KBO Lichtenvoorde

Gemeente informeert (1)
Provincie kent € 500.000,- toe aan Hof aan de Dijkstraat.
LICHTENVOORDE – De provincie Gelderland heeft € 500.000,- euro toegekend
aan het woningbouwproject Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde.
De bijdrage komt uit het pro-gramma Steengoed Benutten. Wethouder
Marieke Frank is blij met de toezegging: “Het is een duidelijk signaal van de provincie dat ze het belang van dit project
onderschrijven en vertrouwen hebben in de meerwaarde ervan voor de leefbaarheid in Lichtenvoorde.”
Onlangs heeft wethouder Frank samen met WWW Ontwikkeling BV een handtekening gezet onder de afspraken voor
de realisering van 25 woningen aan de Dijkstraat . Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, “De Dijkstraat
wordt weer een representatieve aan-loopstraat naar het centrum. En tegelijk voorzien we in een grote behoefte aan
woningbouw.”

Impuls voor de Dijkstraat
Dat de provincie hier vanuit het project Steengoed Benutten in bijdraagt geeft het belang van dit project aan, meent
wethouder Frank. “Woningbouw is een speerpunt van het college. De Dijkstraat gaat hier een belangrijke bijdrage
aan leveren. Daarnaast krijgt de omgeving een enorme impuls. Het vraagt een forse investering en de bijdrage van de
provincie is daar zeer welkom in.” WWW Ontwikkeling BV is op dit moment bezig met de verdere uitwerking van de
plannen. Meer informatie daarover staat op www.hofaandedijkstraat.nl. Ook hier meer info over inschrijving etc.

2021 schop in de grond
De komende maanden wordt het plan verder doorontwikkeld. De komende maanden staan in het teken van de
procedures, zoals het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Het streven is om dit in de zomer van 2021 voor
elkaar te hebben, aldus wethouder Frank: “Dan kan direct na de kermis van 2021 de schop in de grond. Samen met
de bouwactiviteiten op de Nieuwmarkt en de realisering van het activiteitenplein, waarvoor we al eerder € 400.000,kregen van de provincie, zetten we enorme stappen. Als ik kijk naar het Programma “Geef Lichtenvoorde Kleur”, dan
geven deze projecten echt kleur aan het centrum van Lichtenvoorde.”
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Gemeente informeert (2)

Oost Gelre energieneutraal in 2030
Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat betekent
dat we over 12 jaar net zoveel energie opwekken als
dat we verbruiken. Dat lukt als we allemaal ons steentje
bijdragen. Hoe minder energie we verbruiken, hoe
minder we hoeven opwekken. Er ligt een goed plan om
die doelstelling te halen. 2030 lijkt ver weg. Maar we zijn
er zo en het gaat niet vanzelf. We hebben iedereen hard
nodig.
Energie besparen is natuurlijk een belangrijk doel op weg
naar 2030. Maar vooral in de opwekking van energie
moet er nog een fors tandje bij. We hoeven niemand
meer te overtuigen dat we fossiele brandstoffen moeten
vervangen door duurzame energie: van olie en kolen naar
zon en wind. Het is de enige manier om de uitstoot van
CO2 terug te dringen. Inwoners en bedrijven kunnen daar
een belangrijke bijdrage aan leveren.
Het begint thuis en op het bedrijf. De gemeenteraad heeft
de Uitvoeringsagenda Energietransitie vastgesteld. Daarin
staan concrete plannen om de ambitie van 2030 te halen:
Oost Gelre energieneutraal. Het is een optelsom van
verschillende acties. Het begint thuis: uw woning isoleren,
energiezuinige apparaten gebruiken, led-verlichting,
minder gas verbruiken, zonnepanelen plaatsen of een
warmtepomp. We willen een betere, schonere wereld
doorgeven. Dat betekent dat we in actie moeten komen.
Dat de overheid veel van die acties ondersteunt met
subsidies is mooi meegenomen. Maar het begint bij
onszelf.

138 windmolens, 958 zonnestroominstallaties
op bedrijfsdaken, 355 zonneparken en ruim 100
biomassa- en biovergistingsinstallaties. De techniek
staat niet stil en we verzinnen steeds nieuwe en
slimme manieren voor energieopwekking. Maar daar
kunnen we niet op wachten. We moeten nú aan de
slag met die grootschalige projecten. We moeten met
elkaar de discussie voeren over waar we windmolens
willen hebben. Waar en hoe we in ons landschap de
zonneparken realiseren. Dat gesprek gaan we het
komende jaar voeren met inwoners, organisaties en
bedrijven. Samen verantwoordelijkheid nemen. De
gemeente blijft niet achter bij inwoners en bedrijven,
immers wat je van anderen vraagt moet je zelf ook
laten zien. De gemeente verduurzaamt haar gebouwen.
Straatverlichting wordt vervangen door led. De ambitie
van een energieneutraal Oost Gelre is haalbaar.
Iedereen is wel doordrongen van het feit dat we op een
meer duurzame manier met energie moeten omgaan.
Door subsidies, voorlichting en het ondersteunen van
initiatieven probeert de gemeente dat extra duwtje te
geven op weg naar een energieneutraal Oost Gelre.”

Informatie
Onder het tabblad Documenten vindt u meer informatie
over de energietransitie. Heeft u vragen, dan kunt u
een mail sturen naar energieneutraal@oostgelre.nl(link
stuurt een e-mail). U kunt ook bellen met Marcel Reintjes
(verduurzamen woningen/Doescan bedrijven) of Marleen
Brus (grootschalige energieopwekking). Beiden zijn te
bereiken via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Grootschalige projecten nodig
De Achterhoek energieneutraal. Daar is veel voor
nodig. Bijna 1400 Gigawattuur stroom en 125 miljoen
m3 gas, die we in 2030 duurzaam willen opwekken.
Verdeeld over de Achterhoek gaat het dan over
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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.

De deskundige adviseur van Medisor
demonstreert deze dag de uitzonderlijke
eigenschappen van FinnComfort.

praten - passen - proberen

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

TWAALF DRIESTERREN HOTELKAMERS VOORZIEN VAN ALLE COMFORT
UITSTEKEND À LA CARTE RESTAURANT MET BAR, OPEN HAARD EN TERRAS
NEGEN MODERNE ZALEN VOOR FEESTEN, VERGADERINGEN EN DINERS
’T ZWAANTJE PARTYCATERING SCALA AAN MOGELIJKHEDEN
Van harte welkom bij ‘t Zwaantje voor een kopje koffie,
een smaakvolle lunch, een gezellig diner of gewoon een drankje.

‘t Zwaantje - Zieuwentseweg 1 - 7131 LA Lichtenvoorde - Tel. 0544 371236 - info@zwaantje.com - zwaantje.com
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Op verhaal komen
Apparaten
Ik heb een haat/liefdeverhouding met apparaten. Je hebt
van die lui, mannen meestal, die niks liever doen dan een
kapot apparaat weer aan de praat krijgen, of de werking
van een nieuw aangeschaft wereldwonder doorgronden.
Daar hoor ik niet bij, want ik begrijp er niets van.
Geef mij maar een boek, of bloemen en planten. Ik lach,
als academici bij ‘Twee voor twaalf’ niet weten wat een
Dahlia is, of een Zonnehoed. Of dat een apotheker niet
weet dat het antwoord ‘talg’ moet zijn. Dat zijn dan wel
experts op hun eigen gebied.
Ik ben totaal niet technisch, hoewel ook ik niet kan
ontsnappen aan de vooruitgang. De oven, de stofzuiger,
de elektrische deken, de wasmachine en de droger, dat
gaat nog best, al had de leverancier van de droger me wel
eens mogen vertellen dat het pluizenfilter na elk gebruik
moet worden schoongemaakt. Twee schoonzussen
konden me daar gelukkig uit eigen ervaring voor
waarschuwen. Allebei hadden ze brand gehad, omdat ze
het filter niet hadden schoongemaakt. Dat heb ik goed in
mijn oren geknoopt.
Vijfendertig jaar geleden kreeg ik van man en kinderen op
mijn verjaardag een elektrische wekker. Gewoon zo`n ding
waaraan je moet draaien om de tijd in te stellen. Ik heb
er nooit problemen mee gehad. Hij doet het nog steeds
perfect. Mijn man wilde echter een wekkerradio. Hij heeft
wel een jaar nodig gehad om ermee te leren omgaan. In
dat jaar ben ik menigmaal `s nachts wakker gemaakt door
dat uitvindsel.
Andere apparaten zorgen steeds voor gedoe. Hoe zet
ik ook weer de autoverwarming aan? Welke soort lamp
draai ik waarin? Het afspelen van DVD`s lukt niet meer
sinds we deze TV hebben. Niemand weet hoe dat komt.
De vriezer zet me geregeld voor raadsels. De magnetron
heb ik lang buiten de deur kunnen houden, tot ik overstag
ging. Hij doet gelukkig waar ik hem voor heb: opwarmen
en ontdooien. Geen idee wat hij nog meer kan, maar dat
hoeft van mij ook niet. Vaatwasser anders instellen? Met
de gebruiksaanwijzing in de hand! En maar hopen dat ik
hem na het korte wasje weer terugkrijg op het normale
programma.
Dan beland ik nu bij de grootste treiteraars: computer
en televisie. Die lui die de touwtjes in handen hebben
veranderen steeds de boel. Andere regels, andere

20

De Treffer 

indeling, andere methodes. Weten zij veel dat jij als
digibeet net helemaal zelf hebt uitgevist hoe het werkt en
nu weer van voren af aan moet beginnen? Als ik echt de
helpdesk moet bellen, weet ik niet wat ik vragen moet,
om het probleem duidelijk te maken. Als het me toch lukt,
schrijf ik het antwoord snel op, want ik moet er dan nog
een hele tijd mee broddelen. Gelukkig hebben wij een
lieve kleinzoon, die altijd wel even wil komen kijken. De
laatste keer dat hij bij ons aan een probleem werkte en
de helpdesk belde, moest hij zolang wachten, dat hij naar
huis ging zonder de verbinding te verbreken en lekker
onder de douche ging. Toen was hij net aan de beurt en
kwam hij bij ons terug. Zoveel wachtenden voor U. Precies
een uur!
Dan wil ik nog even klagen over al die apparaten die
opgeladen moeten worden. Vààk. Zoals de mobiele
telefoon. Daar hebben we er twee van en ook nog twee
huistelefoons, twee elektrische fietsen, een driewieler en
een elektrische rolstoel.
Verder een scheerapparaat en een tandenborstel die
opgeladen moeten worden.
Er wordt tegenwoordig afgeraden om `s nachts op
te laden; de oplader kan doorbranden en brand
veroorzaken. Dat willen we natuurlijk niet, dus overdag
is het dringen bij het stopcontact. Het moet goed
georganiseerd worden, anders zit je zonder stroom als je
het nodig hebt.
Tegenwoordig hebben we een robot om het gras te
maaien. Twee zomers ben ik bezig geweest om alle
kinderziektes te verhelpen. Dat lag trouwens niet aan de
robot, maar aan ons gazon, maar nu werkt het goed. Ik
ben er echt blij mee.
Er gaan stemmen op om robots ook te gebruiken in de
zorg. Zou je dan `s morgens wakker worden geknuffeld
door een robot? Om maar niet te spreken van wassen
en aankleden? Nachtmerrie toch? Zo`n onpersoonlijke
aanpak? En wat zal zo`n robot koude handen hebben!
Het ligt natuurlijk ook wel aan mij. Zou ik de enige zijn
met die handicap?
Nee. Er zijn er zelfs erger. Een vrouw die ik hoog heb
zitten, vroeg me laatst hoe ze mijn dweil aan de wisser
moest krijgen, want zelf was ze totaal niet technisch!
Truus Engelbarts
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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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Schitterend wonen

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

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

13.30
9.30
9.30
9.30

-

17.30
17.30
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

Bakkerij
Oude Wesselink

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

brood
bolletjes
gebak
cake
chocolade

intercom-ict.nl

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

voorzitter, tel. 371379
secretaris, tel. 06-5427 2541
penningmeester, tel. 374744 tussen 17.00-19.00 uur
coördinator Educatie, tel. 06 4113 0412
coördinator Culturele Activiteiten, tel. 06 2672 2162
coördinator Welzijn, tel. 373878
ondersteuning, tel. 06 8327 4062

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

tel. 371589
tel. 372463
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

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

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

Redactie KBO De Treffer:
Ans Vonhof-Baumann
tel. 374520 (06 3091 0719)
E-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl

Verspreiding van ons blad de 'Treffer’
en KBO-PCOB Magazine
Schema van voorbereiding voor 2020 en 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER

Einddatum inleverdatum kopij

Distributie

nr. 8/1, dec./jan.
nr. 2, februari
nr. 3, maart
nr. 4, april
nr. 5, mei
nr. 6, juni
nr. 7/8, juli/augustus
nr. 9, september
nr. 10, oktober
nr. 11, november
nr. 12/1 dec./jan.

05 november
07 januari 2021
04 februari
04 maart
01 april
06 mei
10 juni
05 augustus
09 september
07 oktober
11 november

26 november
28 januari 2021
25 februari
25 maart
22 april
27 mei
01 juli
25 augustus
30 september
28 oktober
02 december
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GUVUitvaartzorg
• Persoonlijk, betrokken en dichtbij
• Één vertrouwd aanspreekpunt met
de ondersteuning van een sterk team
• Zonder winstoogmerk, de laagste tarieven!
• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

Ank

Tom

Willemijn
Etienne

Ans

Tim

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

Willy

Gerard

Marijke

Xandra
Henk-Jan

Eljo

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

GUVUitvaartverzekering - kent u ons al?
Belastingvoordeel met een koopsompolis van GUV!
GUV heeft een interessante koopsomverzekering die ervoor zorgt dat u een ﬁscaal voordeel
kunt behalen. De waarde van de polis onder de 7.118 euro (2019) wordt namelijk niet
meegeteld in box3. Dit kan ook belangrijk zijn voor het geval u in een verzorgingshuis of
verpleeginstelling opgenomen wordt.
Ook heeft GUV een depositofonds waarin men kan sparen voor een uitvaart.
Waarbij GUV ervoor zorgt dat u maandelijks spaart zonder dat u er aan hoeft te denken.

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

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

