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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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Partir cést mourir un peu (Afscheid is een beetje sterven)
Als we op 31-12-2020 om middernacht afscheid nemen
van 2020 dan zal dat voor velen van ons een memorabel
moment zijn. Het was een onvergetelijk jaar. Afscheid
kunnen nemen van Covid-19, het liefst zo snel mogelijk,
daar zullen we geen traan om laten. Anders is het om
hetgeen dit virus teweeg bracht. Daar werd en wordt
menig stil traantje om gehuild. Afscheid moesten we
nemen van een groot aantal leden dat ons door de dood
is ontvallen. Hen niet meer in ons midden te weten, is
zwaar voor familie en vrienden maar zeker ook voor
mede-KBO leden. Met hun heengaan verliezen zij vaak
een leuk handwerkmaatje, een bridgevriend(in), een
reisgenoot of anderszins. Een beetje van jouzelf sterft met
hen mee.
Met weemoed zagen we in week 45 het vertrouwde
‘Antoniushove’ uit ons straatbeeld verdwijnen. Zie de
foto’s elders in dit blad.
Afscheid nemen doen we,of beter gezegd deden we al
op 31 dec. 2019 van KBO-Gelderland en daarmee van
de Unie KBO. Aan een lange traditie van 68 jaar komt
een einde. Voor veel leden, sommigen zijn al meer dan
30 jaar lid, zal het even slikken zijn wanneer zij volgend
jaar niet meer het vertrouwde KBO-PCOB magazine in de
brievenbus aantreffen. Vanwege dit afscheid zal, verwacht
ik, geen van u een regenbui aan tranen plengen en een
beetje sterven zal ook wel niemand ervan. Maar toch, het
is wel even een dingetje. U leest er meer over in ‘Van de
bestuurstafel’.
We doen op 31 dec. de deur achter 2020 definitief dicht.
We nemen afscheid van een turbulent jaar. Maar afscheid
is meteen weer het begin van iets nieuws. Open staan
voor wat er op ons pad komt, kan mooie veranderingen
teweeg brengen. Misschien wel zo mooi en onverwacht
dat, mogelijk op zomaar een gewone dag in 2021, u
een traantje moet wegpinken. Een gelukstraantje wel te
verstaan. En dat wens ik u voor 2021 van harte toe.
Stien Pothof - Oolthuis
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Attentie
‘Praotlijn’ 06 8277 4004 / Advies van de VOA
De KBO Praotlijn blijft 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.

RIJBEWIJSKEURING Varsseveld
Attentie: Ook in onze eigen woonplaats wordt gekeurd !
Maar omdat vaak om informatie gevraagd wordt, is hier bericht uit
Varsseveld.
Data keuringen in 2021: Allemaal op zaterdag: 16 jan. 20 feb. 20 mrt.
17 april, 22 mei, 19 juni, 17 juli.
De keuringen worden gehouden in het Borchhuus, Kerkplein 3 te
Varsseveld, door dr. J. van Remmen.
Opgave: mw. Riet van der Meulen, tel. 06 38967875 / kan ook per
whatsapp of via: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com

KBO Lichtenvoorde

Van de bestuurstafel
Belangrijke verandering voor onze vereniging

Van bond naar beweging
Afdeling Lichtenvoorde niet meer bij Unie KBO.
Voor diegenen die in 2019 onze 3 ledenbijeenkomsten (13 maart, 6 mei te Groenlo en 3 dec.) hebben
bezocht, is het geen donderslag bij heldere hemel. Ook voor de leden die dit blad wat nauwkeuriger doorlezen
is het ook geen opzienbarend nieuwtje. In die 3 bijeenkomsten hebben we u in kennis gesteld van het verschil
van inzicht betreffende de vernieuwingen die zouden gaan plaats vinden binnen de Unie KBO.
Nadat de Unie eind 2015 de intentie had uitgesproken om nauw te gaan samenwerken met haar Protestants
Christelijke evenknie PCOB, kwam een proces op gang dat had moeten resulteren in een fusievereniging
waarbinnen de eigen identiteit van beide partijen gerespecteerd wordt. Er werd een reeks dialoogbijeenkomsten in den lande georganiseerd, leden konden hun meningen en ideeën kenbaar maken. De
maatschappij is veranderd; de leden zijn mondiger en actiever op veel en bredere gebieden dan 50 jaar
geleden. De komst van nieuwe communicatiemiddelen maakt de wereld kleiner en de lijntjes korter. Maart
2018 wordt het adviesrapport ‘KBO-PCOB vernieuwt’ aangeboden. Met name de PCOB kan zich heel goed
vinden in het rapport. Ook de afdeling KBO Lichtenvoorde juicht het rapport toe. Dit met name omdat er
sprake is van een andere hiërarchische opbouw binnen de nieuwe organisatie. Er komt een ‘luchtiger’
structuur. In het rapport veranderen o.a. de provinciale bonden in regionale servicesteunpunten. Binnen onze
Gelderse bond zijn inmiddels heel erg veel bijeenkomsten belegd met het rapport als agendapunt. Duidelijk
is wel geworden dat de provincie Gelderland absoluut niets wil weten van de voorgestelde veranderingen.
Dit in tegenstelling tot uw bestuur. Dat ziet, al jarenlang, meer in rechtstreeks contact met het hoofdkantoor,
geen kosten verslindende provinciale tussenlaag. (Onze prima ervaringen met rechtstreeks contact met
hoofdkantoor spreken boekdelen). De provinciale bonden konden en kunnen het anno nov. 2020 nog niet
eens worden over de opzet van de nieuwe fusievereniging. Inmiddels heeft PCOB haar conclusies getrokken
uit het getouwtrek en vaart inmiddels zelfstandig verder op koers van het rapport ’KBO-PCOB vernieuwt’.
Beide partijen werken nu federatief samen op het hoofdkantoor te Nieuwegein met een aantal gezamenlijke
speerpunten: Belangenbehartiging, ledenvoordelen en het verenigingsblad.

De Treffer 

KBO Lichtenvoorde

5

Van de bestuurstafel (2)
Zoals eerder gezegd, uw bestuur juichte het vernieuwingsrapport toe. Al heel lang ontbrak het gevoel van
noodzaak van een provinciale tussenlaag. Tijdens de ledenvergadering op 3 dec. 2019 hebben de aanwezige
leden het bestuur mandaat verleend om een andere route te gaan bewandelen. Het beëindigen van ons
lidmaatschap bij de Gelderse bond per 31 dec. 2019 werd op 30 juni al schriftelijk aangegeven op KBO-G
kantoor te Bemmel. Op 3 dec. gaven de aanwezige leden het bestuur fiat om dit besluit te handhaven.
Sinds 1 jan. 2020 horen we, dien overeenkomstig, samen met nog 12 andere Gelderse verenigingen, niet
meer bij KBO-G. Tijdelijk onderdak werd gevonden bij Majeur, een smaldeel van PCOB. Doch dit was door
diverse ontwikkelingen/ verwikkelingen binnen het landelijke fusieproces van korte duur. De G-13, zoals de
13 afgescheiden verenigingen zich noemen, gaan per 01-01-2021 over naar Federatie Algemene Senioren
Verenigingen (Fasv) en daarmee vallen we onder de grote vlag van De Koepel van gepensioneerden,
(Hieronder heeft ook het grote KBO Brabant zich geschaard).

Wat betekent dit voor u als lid?
•
•
•
•

•
•
•
•
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Wij blijven voortgaan onder de inmiddels bekende naam: Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers.
Wij blijven onze identiteit uitdragen als voorheen.
U blijft gewoon lid van onze vereniging en wij ( zo gauw Corona dat toelaat) gaan door met ons
programma-aanbod zoals u dat van ons gewend bent.
Onze ledenadministratrices Joke en Annette gaan zich verdiepen in een nieuw systeem. Dit zal een
paar dagen studie kosten maar zij denken er zeker in te slagen om het bestuur te voorzien van een
mooie actuele ledenlijst, om de bezorgers van dit blad te voorzien van looplijsten met adressen. Om de
werkgroep Welzijn te voorzien van lijsten met de ‘bijzondere’ jarigen. En om een keurige lijst met namen
van overledenen, die we elk jaar in herinnering brengen tijdens de ALV, te overleggen. Dit is voor de
dames geen geringe opgave met bijna 1600 leden. Dus Annette en Joke: succes!!
Een aantal leden zal geen gebruik meer kunnen maken van ledenvoordelen die specifiek via KBO
aangevraagd zijn. We hebben er in de edities oktober en november al over bericht in dit blad. Neem evt.
contact op met ons secretariaat.
Uw contributie verandert niet. (tenzij de leden anders besluiten)
U ontvangt vanaf januari tegelijk met onze eigen ‘De Treffer’, een nieuw fris magazine ‘Vijftig+ ‘. (Heeft
geen connectie met de politieke partij met die naam). Het blad is anders maar ook nu zult u maandelijks
kunnen genieten van nieuwe recepten, reisadviezen, tips op financieel gebied, actuele thema’s en meer.
Last but not least: U ontvangt dus NIET meer uw vertrouwde KBO-PCOB blad. Echter via onze website zijn
die artikelen te allen tijde te lezen. Of u downloadt e. e. a .
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Van de bestuurstafel (3)
Omdat er tot twee maal toe geen ledenvergadering gehouden kon worden, stellen we het op prijs onze leden wat
informatie te verschaffen betreffende de financiën over het boekjaar 2019.
De accoordbevinding van extern accountantskantoor Lageschaar zal t.z.t. voorafgaand aan de eerstkomende algemene
ledevergadering ter inzage in 'de Treffer' liggen.
N.B. wie een jaarverslag 2019 wil hebben, kan bellen of mailen met het KBO kantoor.

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
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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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Denk / dank aan onze adverteerders
Geweldige reacties hebben we ontvangen nadat het eerste blad van
‘De Treffer’ was bezorgd bij alle 1587 leden.
Zeer enthousiast is men over de duidelijke en heldere indeling,
de leuke artikelen, de goede leesbaarheid en de frisse uitstraling.
Een compliment voor alle redactieleden.
Maar bedenken is 1, uitvoeren is 2. En bij dat laatste komen ook centjes
om de hoek kijken. En daar waren toen de lokale adverteerders.
Met hun maandelijkse advertentie maken zij het uitbrengen
van dit blad mogelijk. Dank aan hen.

WEES LOYAAL. KOOP LOKAAL!
Wij kunnen die slogan zeker onderschrijven als het
onze adverteerders betreft.

GEEN KBO
KERSTVIERING 2020
Wat bewaren veel leden en bestuursleden fijne
herinneringen aan de mooie kerstvieringen die sinds
jaar en dag gehouden worden bij ’t Zwaantje aan de
Zieuwentseweg.
De sfeervolle binnenkomst in de gezellig aangeklede zaal.
De obers die royaal rondgaan met kannen vol koffie en
thee. En dan die heerlijke kerstkrans op je bord dat op
een rijk gedekte tafel staat. De viering met de pastor
en dominee Hans Hinkamp. Hun warme woorden
in de overweging, gecompleteerd met gedichten,
voorgelezen door mensen van de werkgroep. De muzikale
optredens van ons eigen seniorenkoor o.l.v. Marjo
Spekschoor, van Gaudio, Martin Hogenkamp, Marjo
en Vincent Stapelbroek, Kleinkoor Gemak en zo zijn er
nog veel meer op te noemen. De heerlijke maaltijd.
Het gezellige borreltje na het officiële deel, De mooie
bloemstukken, jarenlang verzorgd door Annie Wekking
en Magda Bosman en in 2019 door leden van de KBO
bloemschikgroep. De spanning tijdens de verloting
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van die stukken. Allemaal zaken die we moeten missen
op maandag 21 december aanstaande. De werkgroep
had het draaiboek rond. Voor de muzikale opluistering
was in mei de zanggroep Colorful gecontracteerd. De
midwinterhoornblazers waren nog net niet benaderd om
met hun instrumenten de gasten weer te verwelkomen op
die donkere maandagmiddag, toen de berichten rondom
het Coronavirus steeds dreigender en verontrustender
werden. Gezien het ongewisse voor de nabije toekomst
en de kwetsbaarheid van de groep gasten die graag
naar de KBO viering komen, restte maar 1 besluit: de
bijeenkomst af te gelasten. Hoe jammer ook. We gaan er
optimistisch vanuit dat u over 1 jaar rond deze tijd in dit
blad weer de gebruikelijke aanmelding kunt vinden voor
een fijne kerstviering 2021.

KBO Lichtenvoorde

Voor onze zieken en jarigen
Wie kent niet het spreekwoord: ”Zonder geluk vaart niemand wel”. In deze tijd kun je wel een gelukje gebruiken. En dat
overkwam ons. Wim moest geopereerd worden aan de voet in Boxmeer. De operatie was al drie keer uitgesteld. Toen wij
op 22 oktober in het ziekenhuis aankwamen, zei de dienstdoende zuster: “Meneer Vonhof, u hebt geluk gehad. Vandaag
is de laatste dag dat we opereren want deze afdeling wordt een corona-afdeling.” Mijn man sprong een gat in de lucht
want hoe lang had hij dan moeten wachten. Veel mensen hebben dat geluk niet. Je zult in deze tijd maar een zware
operatie moeten ondergaan en dat wordt uitgesteld. Er ontstaat angst en onzekerheid. Al deze mensen zou ik heel veel
sterkte willen wensen.
Ook is jarig zijn niet leuk in deze tijd. Je mag bijna niemand meer ontvangen. Dan kunnen we wel bellen of appen maar
niets gaat boven persoonlijk contact. Wat is er nou fijner dan een knuffel van uw kleinkind of een omhelzing van uw zoon
of dochter. Via deze weg wil ik iedereen die de komende tijd jarig is van harte feliciteren en hopelijk is alles volgend jaar
weer “normaal”.
Rest mij nog om iedereen fijne kerstdagen te wensen en alle goeds voor 2021. Maak er, ondanks alles, een gezellige tijd
van.
Ans Vonhof

Careaz electrocar
Iedereen van jong tot oud op stap met Careaz electrocar.
Vanwege de Coronacrisis rijdt de e-car sinds 1 nov. NIET meer.
Wij informeren u zodra de car weer mag rijden.
De E-Car staat t.z.t. weer tot ieders beschikking. Bel op maandag t/m vrijdag
tussen 08.30 en 17.00 uur met de chauffeur. Tel: 06- 22154721
Voor een ieder, jong en oud, die minder goed mobiel is en binnen een straal
van 4 a 5 km. wil reizen.
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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
Tel. 0544-397 200,
info@juustadvocaten.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)

Fysiotherapie Lichtenvoorde aan Dijkstraat 5:

Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5
maal per maand, verantwoord sporten onder leiding van
een 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

GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de

Varsseveldseweg. (Breng een geldig legitimatiebewijs en
uw KBO pasje mee.)
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Samen in beweging
Een wandeling doet je afweer goed.
In deze tijd met corona houd je afstand, was je je handen,
vermijd je drukte. Weet je dat je ook je afweer kunt
verbeteren?
Professor Neuropsychologie Erik Scherder vertelt het
overal: beweging maakt je afweersysteem sterker. Je
kunt daarmee het risico verkleinen dat je het coronavirus
krijgt. Erik Scherder adviseert elke dag minstens een
half uur te bewegen. Door bijvoorbeeld te wandelen in
een tempo waarin je voelt dat je wat doet. Dus matig
intensief. Een wandeling verhoogt zo de activiteit van je
afweersysteem.
Probeer uit wat bij je past: dezelfde wandeling in de
buurt linksom of rechtsom; een wandeling in de natuur;

een lunchwandeling,
een wandeling bij
opstaan of juist
na het avondeten.
Met iemand
samen wandelen kan ook gezellig zijn. Of sluit je aan
bij een wandelgroepje (www.sporttogether.nl of www.
kbolichtenvoorde.nl). Zo werk je zelf aan een goede
weerstand.
Dit artikel verschijnt in het kader van Samen in Beweging
• Gezond en vitaal ouder worden.
Een project van gemeenten Oost Gelre en Winterswijk,
samen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland,
hogeschool Viaa en academische werkplaats AGORA.

RABO Clubsupport 2020
Op donderdag 5 nov. vond de digitale bekendmaking plaats
van de stemresultaten van de RABO-Clubsupport actie
2020.
Via het beeldscherm werd bekend gemaakt hoeveel de
aangemelde verenigingen op hun bankrekening tegemoet
mogen zien.
Heel blij en dankbaar zijn wij met de financiële injectie
waarmee wij t.z.t een campagne willen opzetten om
jongere senioren te bewegen lid te worden. Dank aan
iedereen die 1 of 2
stemmen onze richting
heeft doen uitgaan.
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Activitali teit (1)
De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas. Met stralend oog en blijde zin. (Liedje van Duo Karst)
Verslaglegging Ans Frenken

Een wandeling doet je goed
In coronatijd, waarin bewegen in de buitenlucht zorgt voor een betere afweer en het versterken van het
immuunsysteem, is wandelen bij uitstek een geschikte sport om te beoefenen. Professor Neuropsycholoog Erik Scherder
adviseert zelfs elke dag minstens een half uur te wandelen. Dat kan een blokje om zijn in eigen buurt of een stevige
wandeling in de natuur, probeer en ervaar zelf wat past bij je mogelijkheden. Alleen of samen met iemand anders.
Wandelen helpt bij het opbouwen van een goede weerstand en conditie.
Ook bij de KBO Lichtenvoorde is op 12 mei 2016 een wandelclub voor senioren opgericht naar aanleiding van een
oproep door Henk Navis in het toenmalige clubblad. Dit werd enthousiast ontvangen door o.a. Gonny, Riky en GeertAnne en een heuse wandelcommissie was geboren. Komende mei wordt het eerste lustrum gevierd.
‘Wandelen is goed, als je dit doet in een tempo waarin je voelt dat je wat doet.
Dus matig intensief’. Quote Erik Scherder
Op dit moment bestaat de wandelgroep uit ongeveer 20 leden die samen 1x in de twee (even) weken op dondermorgen
een wandeling maken van zo`n 10 a 12 kilometer. Soms lopen er meer mee, soms wat minder, omdat het heel
vrijblijvend is. Er zijn geen kosten aan verbonden en er is geen afmeldingsplicht. Wel is het een vereiste lid te zijn van
de KBO. Door de organisatoren van het eerste uur wordt een route uitgezet die over binnenwegen, over zandpaden en
door de mooie Achterhoekse natuur gaat. Halverwege wordt er gepauzeerd bij een horecagelegenheid, waar een kopje
koffie of thee genuttigd kan worden. Wie op dondermorgen 9.15uur komt en mee wil wandelen, is welkom. Bij het
binnenkomen van het clubgebouw `De Treffer’ wijst zich vanzelf waar je zijn moet, omdat er altijd vrijwilligers aanwezig
zijn die je kunnen vertellen waar de groep zich verzamelt. Om 9.30 uur start de groep, die tegen twaalf uur weer terug
is. Via WhatsApp worden mededelingen en/of afgelastingen, bijv. bij erg slecht weer, gedeeld. Meestal is het startpunt
en het eindpunt bij 'De Treffer', maar soms wordt er gestart vanaf een andere locatie. Dit wordt dan ook via WhatsApp
doorgegeven.
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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

De Treffer 

KBO Lichtenvoorde

13

Activitali teit (2)
In gesprek met Gonny en Riky, twee van de organisatoren,
kwam duidelijk naar voren dat het een gezellige groep is,
die met veel plezier wandelt. De sfeer is volgens beide,
zoals ze het in het Achterhoeks zeggen: “gemeudeluk,
want doar holle wi-j van”. Een fijne groep, die goed bij
elkaar past. Een beetje aanpassingsvermogen is soms
wel vereist, omdat niet iedereen hetzelfde tempo loopt.
Hardlopers worden in de achterhoede geplaatst en
als de groep te ver uit elkaar gaat lopen, wordt er op
elkaar gewacht. De veiligheid van de groep staat voorop.
De voorste en achterste dragen gele hesjes. En als we
eenmaal lopen, lopen we wel door! Tijd om stil te blijven
staan om bloemetjes en plantjes te bewonderen, hoe
verleidelijk dat ook is, is er niet echt. Samen bespreekt en
verzamelt de wandelcommissie de te lopen routes. Daags
vooraf wordt de route nog een keer nagefietst om te
controleren of alles klopt en wordt de horecagelegenheid,
waar gepauzeerd wordt, ingeseind. Door de jaren heen
heeft de wandelcommissie zo een map aangelegd met
veel verschillende mooie routes.
Dat er onderweg veel gezien en meegemaakt wordt,
moge duidelijk zijn. Herinneringen worden opgehaald:
”Weet je nog, die keer dat we een stuk af wilden snijden?
Klauterend over boomstronken, door doornstruiken

en over glibberige modderpaden? Na de nodige
gymnastiekoefeningen kwamen we uiteindelijk wel waar
we zijn wilden, maar dat was eens en niet weer. Achteraf
konden we er wel hartelijk om lachen. We hebben er van
geleerd: Een goede voorbereiding is het halve werk”.
Van de wandelaar wordt een goede voorbereiding
verwacht in de vorm van goede wandelschoenen en een
flesje water mee. Ook wordt geadviseerd een mobiel
mee te nemen. Door de corona-maatregelen wordt er
op dit moment niet in groepsverband gewandeld. Toch
hopen we dat er veel zijn die elke dag even wandelen om
de beweging erin te houden, zodat we in mei 2021 ons
eerste lustrum met een mooie route en een grote groep
wandelaars kunnen vieren.
De wandelcommissie bestaat uit de volgende leden:
• Gonny Doppen, tel. 06-2614 4141
• Geert-Anne Bijker, tel. 06-5578 4814
• Riky Schutten, tel. 06-4880 0162
Dit zijn tevens de contactpersonen, die de routes
organiseren en tijd en datum plannen.
Interview: Ans Frenken
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Hét vertrouwde adres
sinds 1897

Rapenburgsestraat 32 7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419 www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Steeds minder Antoniushove (1)
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Steeds minder Antoniushove (2)
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Kerst 2020
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Gemeente informeert (1)
Net uit het ziekenhuis
Wordt u ontslagen uit het ziekenhuis? Mag u naar huis maar bent u nog niet
in staat uzelf goed te verzorgen? Dan kunt u hulp krijgen.

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

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

Vergoeding
Uw zorgverzekeraar betaalt zowel de zorg thuis als de elv. U betaalt geen eigen bijdrage. Maar voor de elv betaalt u wel
een eigen risico.

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

Thuiszorg
Thuiszorg is zorg bij mensen thuis. Als u thuiszorg krijgt, komt er bijvoorbeeld een paar uur per week een hulp bij u in
huis om het huishouden te doen. Of er komt iedere dag een verpleegkundige om een infuus in te brengen.

Wat valt er onder thuiszorg?
Onder thuiszorg valt onder andere:
•
•
•

persoonlijke verzorging, zoals hulp bij douchen, aan- en uitkleden, eten en naar de wc gaan;
verpleging, zoals het geven van medicijnen en injecties, het toedienen van zuurstof en het aanbrengen van een
infuus;
huishoudelijke hulp, zoals opruimen, schoonmaken, stofzuigen, bedden opmaken en (af)wassen

Thuiszorgorganisaties
Voor thuiszorg kunt u terecht bij de thuiszorgorganisaties in uw woonplaats. Verpleeghuizen en verzorgingshuizen
leveren soms ook thuiszorg. U kunt ze het beste zelf vragen wat ze precies voor u kunnen doen, want dat kan verschillen.

Hoe komt u aan thuiszorg?
U kunt de thuiszorg zelf regelen, maar u kunt ook eerst contact opnemen met uw huisarts. Zij regelt dan de thuiszorg
voor u.

Lokale informatie
U kunt verschillende thuiszorgorganisaties vinden in onze Sociale Kaart. Hier kunt u bijvoorbeeld ook zoeken naar
thuiszorg speciaal voor mensen met een multiculturele achtergrond.
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Gemeente informeert (2)
klachtenfunctionaris handelt uw klacht verder
af. Is uw klacht heel ingewikkeld dan moet u een
klachtenbrief schrijven (of mailen). Op de website van de
Consumentenbond staan voorbeeldbrieven.
Ontvangt u via de gemeente hulp? En komt u er niet uit
met uw zorgverlener? Neem dan contact op met het
Sociaal Team van de gemeente.

Wie kan u helpen?

Klachten over een zorgverlener
Een klacht over een zorgverlener kan over van alles gaan.
Bijvoorbeeld over een dokter die u niet wil verwijzen naar
een medisch specialist. Of over een wijkverpleegkundige
die niet op tijd komt. Wat moet u doen als u ontevreden
bent over een zorgverlener?

Bij de Adviespunten Zorgbelang van Zorgbelang
Nederland kunnen ze u advies geven over het
onderbouwen van een klacht.
Heeft u een indicatie via de gemeente? En heeft u een
klacht over deze hulpverlener?
Als u een indicatie heeft via de gemeente en u heeft een
klacht over uw zorgverlener moet u hierover altijd eerst
in gesprek met uw zorgverlener zelf. Komt u er niet uit?
Of vindt u dat de klacht niet goed is opgelost? Neem
dan altijd even contact op met het Sociaal Team van de
gemeente Oost Gelre via sociaalteam@oostgelre.nl of via
Op werkdagen van 09.00 – 12.30 uur via telefoonnummer
(0544) 39 36 16.

Eerst praten …
Ga altijd eerst met zorgverlener zelf praten. Maak
duidelijk wat uw klacht is, zodat hij of zij de kans krijgt om
te reageren. Misschien hebt u elkaar niet goed begrepen
en is er nog een oplossing mogelijk.

Neem iemand mee
Ziet u op tegen het gesprek? Neem dan iemand mee,
bijvoorbeeld uw partner of een goede vriend of vriendin.
Het helpt ook als u uw klacht begint met de zin: Ik vind
het jammer dat ( … u mij niet wilt verwijzen naar de
specialist; … u iedere dag te laat komt, enzovoort). Zo zegt
u wat u niet bevalt maar blijft u toch beleefd.

Als praten niet helpt …
Komt u er in het gesprek met uw zorgverlener
niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een
klachtenfunctionaris. Kijk op de website van de
zorgverlener bij wie u moet zijn. U kunt ook kijken
op de website van de Consumentenbond. De
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Kerstsprookje
Kerstsprookje 2019-2020
Een zucht van herkenning, spanning en bevestiging ging
door de zaal toen, tijdens de kerstviering 2019, Elly
van den Bos haar laatste woorden van het kerstverhaal
had uitgesproken. Zo treffend voor de huidige tijd en
maatschappij. In de ELNA van woensdag 28 okt. j.l. vertelt
onze burgemeester Annette Bronsvoort in het kader van
de Zwarte Pieten discussie, over de inclusief maatschappij
die zij voorstaat. Reden om het passende verhaal van
vorig jaar, dat voor een groot aantal bezoekers van de
viering al bekend is maar voor een nog veel groter aantal
KBO leden niet, hier in deze kerst -editie van ons blad te
plaatsen.
Het was drie dagen voor Kerstmis. De nacht viel
en de stad lag er verlaten bij. Rond het licht van de
lantaarnpalen zag je sneeuwvlokken naar beneden
dwarrelen, en overal achter de ramen van de huizen
flikkerden lichtjes van kleine en grote kerstbomen. Het
was bitter koud en niemand waagde zich op straat. Bijna
niemand...
Want plots kwamen er drie mannen over het marktplein.
Bij de kerk bleven ze staan. Vliegensvlug haalden
ze spuitbussen uit hun zak en spoten op de muur:
'Vreemdelingen eruit!' Dan staken ze het marktplein
over en gooiden een steen door de ruit van een Turkse
winkel. Ook de winkelruit van de Pakistaanse kruidenier
moest eraan geloven. Even vlug als ze gekomen waren,
verdwenen ze weer. Kennelijk had niemand iets gezien of
gehoord, want alle gordijnen bleven dicht.
Alleen in de Turkse winkel was deining ontstaan."Nu is het
genoeg geweest! Ik ben weg" zei de fles Raki boos."Waar
wil je naartoe?" vroeg het Turks fruit nieuwsgierig."Terug
naar huis natuurlijk", zei de fles, "naar het Zuiden, waar
we thuishoren.""Dat is een schitterend idee", riep de
appelthee vrolijk. "Het wordt hier almaar erger. We doen
gewoon wat op de muur staat: 'Vreemdelingen eruit."

En ja hoor, midden in de nacht sprongen de deuren van
winkels open en ontstond er een ongelooflijke drukte.
Eerst kwamen er pakjes cacao naar buiten, gevolgd
door repen chocolade en bonbons in kerstverpakking.
Zij wilden naar West-Afrika, want daar hoorde de cacao
thuis. Wat verder ontmoetten ze alle soorten koffie:
gemalen, in bonen, potjes met oploskoffie... Een deel trok
ook naar Afrika, naar Oeganda en Kenia, maar een ander
deel was afkomstig van Colombia en Guatemala.
De ananas en de bananen kropen uit hun kisten, de
passievruchten en de kiwi's rolden met een rotvaart de
straten door, en toen al het vreemde fruit uit de warme,
zuidelijke landen verdwenen was, lagen de Nederlandse
appels wat zielig te kijken tussen de lege kisten.
De koeken en een hele reeks gebakjes twijfelden even.
Zij waren wel gemaakt van meel uit Nederland, maar hun
pittige, kruidige smaak hadden ze van specerijen uit India:
kruidnagel, peper, saffraan, kaneel... Ze zouden niet meer
te eten zijn als de specerijen vertrokken. Daarom besloten
ze maar in hun geheel op te stappen.
Tegen de morgen raakte het verkeer in het hele
land vreselijk in de knoop. Lange slierten Japanse
auto's reden naar het Oosten. Onderweg pikten ze
de computerspelletjes op die stonden te liften, want
die vonden nog wel een plaatsje tussen de tv's en de
fototoestellen waarmee ze zich volgestouwd hadden. In
alle garages, op alle parkeerplaatsen en op alle wegen
vielen auto's uit elkaar. De onderdelen uit aluminium
trokken terug naar Rusland, het koper naar Zimbabwe,
het ijzer naar Brazilië en het rubber naar Kongo...

Het idee verspreidde zich als een lopend vuurtje door de
straat, door de stad, door het hele land. Alle buitenlandse
producten vonden het prachtig. Ze zouden de mensen
eens laten zien waar ze vandaan kwamen en hoe
belangrijk zij wel waren.
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Kerstsprookje (2)
Ook voor voetgangers was de chaos levensgevaarlijk. Als
je al geen stuk carrosserie tegen je kop kreeg of over een
rol papier viel die terug naar het regenwoud marcheerde,
dan gleed je wel uit op de olie en de benzine die overal
uit de tankstations en de kelders kroop. Ze vormden hele
beken die terug naar Saoedi-Arabië, naar Koeweit, naar
Irak en wie weet naar welk ander ver land stroomden.
Na drie dagen was de uittocht van de buitenlandse
producten voltrokken, zodat er met Kerstmis in heel
het land geen enkel product meer te zien was dat aan
vreemdelingen herinnerde. Eigenlijk waren er in de
winkels nog bitter weinig snuisterijen en lekkernijen
te vinden om het kerstfeest op te vrolijken. Alleen de
mensen die een echte kerstboom hadden, kwamen nog
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een beetje in de sfeer, terwijl ze stilletjes op hun eigen
noten zaten te knabbelen.
Maar in de kerk werd stiekem 'Stille nacht' gezongen
- terwijl dit eigenlijk een Oostenrijks lied is. En ...
één vreemd stel was gebleven: Maria, Jozef en hun
pasgeboren zoontje Jezus, 3 personen uit een vreemd
land en uit een andere, voor ons vreemde, tijd.
"Wij blijven", zei Maria. "Want waar moeten de mensen
nog warmte en vrede vinden, als wij ook weggaan? En wie
zal hen dan de weg wijzen naar een wereld waar het voor
alle mensen goed is om te wonen? Een wereld waarin
mensen een licht zijn voor elkaar?"

KBO Lichtenvoorde

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

De Treffer 

KBO Lichtenvoorde

23

Op verhaal komen
Dromen
Waarom droomt een mens? Of het nu om heerlijke,
grappige, nare of angstdromen gaat, nachtmerries zelfs?
Waarom komen voorvallen die je overdag nauwelijks
hebt waargenomen, in de slaap terug om onze aandacht
te vragen? De bekende televisieneuroloog professor
Scherder kan er vast een interessant verhaal over
vertellen, maar voor mij blijft het een raadsel.
Waarom droom ik de laatste tijd vaker dan anders?
Misschien omdat ik mijn zomerdekbed heb verwisseld
voor een van wol? Geen idee. Waarom duikt er in mijn
droom opeens een vakantieherinnering op van vijftig jaar
geleden?
De laatste dag, op weg naar huis, krijgen we een lekke
band en samen verwisselen we het wiel. We krijgen
allebei behoorlijk smerige handen, maar we hebben
geen water en zeep. Vanaf de plaats waar we in de berm
staan, kijken we op een dorpskroegje. Daar gaan we een
kop koffie drinken en op het toilet onze handen wassen.
Binnen staat de eigenaar te stofzuigen met de stoelen
op de tafels. Helaas zijn ze ‘heute geschlossen’. Ik heb
ondertussen best hoge nood gekregen en vraag of we
even van het toilet gebruik mogen maken. Dat mag; de
WC is buiten.
Buiten nergens iets dat op een toilet wijst. Dan zien
we een uitgezaagd hartje in een verveloze deur. Jawel,
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een ouderwetse poepdoos, zonder water. Met de oude
kranten die er liggen, vegen we zo goed mogelijk onze
handen schoon.
Raar toch? Met het vorderen van de leeftijd, worden we
steeds vergeetachtiger, maar zo`n willekeurig verhaal blijft
en duikt zomaar ineens op in onze droom.
Dagdromen, dat hebben we ook allemaal wel eens
gedaan. Mijlenver weg met je gedachten. Mijmeren over
de toekomst. Over de man of vrouw van je dromen. Een
groot bedrag winnen in de loterij. Een lange reis maken.
Een betere wereld. Met de kerstdagen en de jaarwisseling
voor de deur, valt er niet veel te dromen, zo lijkt het. Zijn
de beperkingen van het virus dan voorbij en is er weer
meer mogelijk? We zullen het zien.
Laten we er in ieder geval iets van maken met Kerstmis, al
zal het er anders uitzien dan vorige jaren. Creatief zijn. En
positief blijven. Mijn kerstwens aan de lezers is dit jaar dat
we de moed niet verliezen, dat we hoop op verbetering
houden en mèt Martin Luther King mogen zeggen:
‘I have a dream.’
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 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER

Einddatum inleverdatum kopij

Distributie

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.

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

