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Corona doorkruist nog

steeds onze plannen?!

Behoefte aan een praatje?

KBO praotlijn 06 82 77 4004
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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.

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

Redactie: 
Joke Wolterink, Ans Vonhof, Annette de Jong-Hassing,  
Ton Jolij, Ans Frenken, Hans Winters,  
Stien Pothof-Oolthuis

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 per omgaand contact met 
u op.

Foto voorpagina: Hans Winters
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 4 februari 2021 inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' maart 2021 
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Nieuwe bezems …..

Ja, we weten het allemaal “nieuwe bezems vegen 
schoon”. Onze voorpaginaspecialist HW heeft voor deze 
editie een mooie symboliek gecreëerd. Het oude jaar 
2020 wordt weg geveegd. Dat bijzondere jaar met al 
zijn kommer en kwel. Nu hebben zich natuurlijk ook een 
heleboel mooie gebeurtenissen voorgedaan maar tja… 
het negatieve van Covid-19 zal toch lang na klinken. Ook 
worden er korte metten gemaakt met de KBO. “Weg er 
mee!” zo lijkt de bezem te zeggen. Feit is dat de papieren 
getekend zijn en dat u, ik, wij allemaal, geen KBO-ers 
meer zijn in de zin van de oude betekenis. We zijn over 
naar FASv. 

Een nieuw tijdperk is aangebroken. De cijfers 2 0 2 1 
voeren energiek dansend, de boventoon op de bezem. 
Ze hebben er zin in. Wij, uw bestuur, ook. Het is daarom 
dat we n.a.v. de switch een nieuwe huisstijl hebben 
ontwikkeld. Hopelijk bevalt het frisse uiterlijk van ons 
nieuwe beeldmerk u. 2021 ligt als een nieuw begonnen 
leesboek voor ons. Een kleine dertig pagina’s hebben we 
tot ons genomen. Bij een boek vaak het cruciale aantal 
om te bepalen of het jou pakt of juist niet. Neerleggen 
en dichtslaan is er in dit geval niet bij. Het jaar blijft 
spannend tot het eind. 

We hopen voor de nog komende 335 bladzijden in de 
eerste plaats op gezondheid en geluk voor onze leden, op 
een voorspoedig vaccinatieprogramma voor de gehele 
wereldbevolking en op een spoedige hervatting van al 
onze activiteiten in en om ‘De Treffer’. Mocht dat laatste 
niet binnen afzienbare tijd lukken, ga wel dagelijks even 
naar buiten om de nodige vitamine D en de geluks- 
hormonen serotonine en endorfine op te halen. En.. 
vooral genieten van het nieuwe magazine ‘Vijftig+’ en 
onze eigen ‘De Treffer’. 

Stien Pothof-Oolthuis, vz

Van de voorzitter
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Agenda
Woensdag 7 april, 14.00 uur:
Algemene ledenvergadering.(Misituatie dit toelaat) 
Zie ook bij: Van de bestuurstafel. 

Jaargang 2
nummer 2
februari 2021

Inhoudsopgave

Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave 4
Agenda, Attentie 4
Van de bestuurstafel 5-6
Oud geleerd, jong gedaan 6
Financiën 7-8
Voor de zieken en jarigen 8
Over vaccins 11-12
Hersenkraker 13
Van Digibeet naar Digibeter 15-17
Gemeente informeert 18-19
Grappige verhalen 21
Korting en rooster activiteiten 23
Bestuur en ondersteuning 23

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

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: 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 3896 7875 / kan ook 
per whatsapp of via: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com

De bouw van Antoniushove kan beginnen..



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 5

Van de bestuurstafel (1)

Een aantal punten die voor u als lid van belang zijn:

Unie KBO is nu FASv 
Per 01-01-2021 zijn we, samen met 11 andere Gelderse 
KBO afdelingen, toegetreden tot de Federatie Algemene 
Senioren verenigingen. Met die toetreding scharen we 
ons ook onder Koepel Gepensioneerden. Informatie vindt 
u onder www.fasv.nl en www.koepelgepensioneerden. 
Voor u als lid van onze vereniging verandert er weinig. We 
gaan op de oude voet voort om onze activiteiten gestalte 
te geven zoals u dat van ons gewend bent. Maar ja.. 
wanneer al die activiteiten weer van start mogen is, voor 
u en voor ons een grote vraag. 

Vijftig-+ magazine
Een nieuwe magazine ligt voor u. Hopelijk beleeft u er 
evenveel plezier aan als van het vanouds vertrouwde 
blad van de Unie KBO en PCOB. Met de wisseling van 
belangenorganisatie vervalt het blad van KBO-PCOB. 
Maar.. 

KBO-PCOB magazine digitaal lezen op eigen website: 
Zolang het (nog) kan, zullen we het magazine van de Unie 
op onze eigen website aanbieden. U vindt het blad op de 
huispagina; u scrolt helemaal naar beneden en daar vindt 
u de link in het grijze deel. Ook daar kunt u rechtstreeks 
naar FASv. 

Contributie en afdracht 
Voor deelname aan activiteiten:  In tegenstelling tot wat 
in de laatste activiteitengids staat (er worden voor het 
seizoen 2020-2021 compensatietarieven gehanteerd 
omdat er sinds maart 2020 geen activiteiten meer konden 
plaats vinden) worden er dit jaar geen gelden geïnd voor 
wat betreft doorlopende activiteiten. Te denken valt aan 
bridgen, MBVO, jeu de boules, biljarten etc. Mocht de 
situatie het weer toelaten en er kunnen activiteiten plaats 
vinden, dan wordt voor eventueel te geven kortdurende 
workshops als bloemschikken, portretschilderen, 
keramiek wel het normale tarief in rekening gebracht. 
De jaarlijks verenigingscontributie ad € 25,00 per lid 
wordt medio maart als altijd geïnd. Voor dat bedrag bent 
u lid van onze vereniging, lid van FASv, u ontvangt het 
eigen maandblad ‘De Treffer’ en het nieuwe magazine 
Vijftig +, uw belangen worden behartigd  door de 
overkoepelende organisatie FASv en De Koepel .  

Algemene Leden 
Vergadering
ALV. :  De eerst volgende 
ALV hebben we eind sept. 2020 gepland voor woensdag 
7 april. Maar Corona haalt ons wat die datum betreft 
zeer waarschijnlijk in. Dat is dan de 3e ALV zijn die niet 
door mag gaan. In die periode is sprake van 2 keer een 
bestuurswisseling die officieel niet plaats kunnen vinden. 
We beraden ons op te zetten stappen om op juridische 
correcte wijze toch e.e.a. uit te kunnen voeren. 

Overzicht weekactiviteiten
Al sinds 1999 trof u en alle ELNA-lezers op de voorlaatste 
pagina van onze lokale weekkrant op de vaste plek het 
weekoverzicht van alle KBO activiteiten aan. Dit is met 
ingang van 2021 niet meer het geval. Tijden veranderen. 
U treft vanaf nu het activiteitenoverzicht als vast item 
achterin dit magazine aan. Daarnaast vindt u het 
overzicht ook op de website. Acute veranderingen zullen 
daar meteen aangepast worden. 
Zie: www.kbolichtenvoorde.nl

Infotorial in de ELNA
U vindt ons echter wel terug in ons plaatselijke blad. 
Op gezette tijden informeren wij u en alle lezers over 
nieuwtjes over onze vereniging via een zgn. advertorial of 
infotorial. 

Seniorenbelang (SB) 
Ruim 12 jaar heeft mevrouw Gini Karsijns-Derkink 
onze vereniging vertegenwoordigd in Seniorenbelang. 
Seniorenbelang is de werkgroep die opkomt voor de 
belangen van alle senioren in Oost Gelre. Ongeacht of zij 
lid zijn van een ouderenorganisatie. 
Nu is Gini statutair aftredend. Gini bezocht nagenoeg 
al onze bestuursvergaderingen om verslag uit te 
brengen van wat er zoal besproken wordt binnen hun 
organisatie. Omgekeerd kon het KBO bestuur haar 
voeden met informatie of met vragen. Seniorenbelang 
is een adviesorgaan aan de gemeente. In SB komen ter 
tafel  onderwerpen als  huisvesting, gezondheidszorg, 
mobiliteit, toegankelijkheid van gebouwen openbare 
ruimtes als straten, pleinen winkels, enz.  
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Van de bestuurstafel (2)

Wij hebben mevrouw Ellie Halink-Ballast bereid 
gevonden om de taak van Gini over te nemen. Daar zijn 
we heel blij mee. 
Gini, onze dank is groot. 
Ellie, welkom op de AB vergaderingen.

Vrijwilligersmiddag
Normaliter zou nu, tegelijk met het eerste magazine 
van het jaar, bij elke vrijwilliger een uitnodiging met 
aanmeldstrook voor de jaarlijkse vrijwilligersmiddag 
bezorgd moeten worden. Helaas, u begrijpt het. Voorlopig 
geen vrijwilligersmiddag. Maar dat we onze trouwe 
vrijwilligers niet vergeten is zeker. Of en wanneer er zo’n 
gezellige bijeenkomst plaats gaat vinden, is vooreerst nog 
koffiedik kijken. Maar er wordt al druk gebrainstormd 
over een mogelijk andere invulling. Kump good!!

Nieuwe huisstijl 
In de vorige editie van dit blad zijn we uitvoerig ingegaan 
op de overgang van de Unie KBO naar FASv, Zie ook 
hierboven  Die overstap hebben we aangegrepen om 
onze huisstijl aan te passen.
U ziet op de voorpagina ons nieuwe, frisse logo 
(ontworpen door Hans Winters). Logo en bijbehorende 
tekst zullen doorgevoerd worden op de website, in het 
magazine, briefpapier, enveloppes, op en in ‘De Treffer’, 
in persberichten etc. In het beeldmerk ziet u de letters 
KBO binnen twee open cirkels; we willen een Krachtige 
Belangen Organisatie zijn met een open blik naar de 
buitenwereld maar waarbinnen leden zich geborgen en 
onder dak weten.  

Met groet; Uw bestuur. 

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.

Oud geleerd, jong gedaan?
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Financiën (1)

Bericht van de groep financiële en 
belastingadviseurs van de KBO Lichtenvoorde

Toen op 31 december 2020 om twaalf uur de klok 
sloeg en het nieuwe jaar werd ingeluid veranderden 
tegelijkertijd een heleboel regels waar wij als burgers mee 
te maken hebben. Ook op ons terrein verandert er het 
nodige aan regels en wetten.

Terugblikkend op het oude jaar kunnen we vaststellen, 
dat het voor onze groep een moeilijk jaar was. Op 1 
maart konden we beginnen met het invullen van de 
belastingaangiften maar veertien dagen later werden we 
overvallen door de coronacrisis.

Gelukkig waren we in februari al begonnen met de eerste 
gesprekken en konden we op afstand (1.50 meter) de 
mensen ontmoeten, maar gemakkelijk was het niet.
We zijn er dan ook trots op te kunnen melden, dat 
ondanks corona alles is gelukt.
De belastingaangiften en de toeslagaanvragen/wijzigingen  
zijn op tijd verzonden en intussen grotendeels afgerond.

Voor het nieuwe jaar moeten wij ons eerst inlezen in de 
nieuwe cijfers en wetten.
Want normaliter ontmoeten onze mensen elkaar een 
paar keer per jaar om bij te praten en zeker in de maand 
januari om alles op elkaar af te stemmen, maar dat is nu 
onmogelijk.
We treffen elkaar alleen per telefoon of computer 
omdat we elkaar als groep niet mogen ontmoeten. Maar 
niet getreurd, we zijn voorbereid en staan weer in de 
startblokken om u ook dit jaar weer te helpen.

Alleen is de vraag….hoe gaan we dit doen in verband  met 
de corona-voorschriften.
Wanneer we dit artikel schrijven dan weten we nog niet 
hoe het er na 19 januari uit gaat zien.

Er zal ook een en ander veranderen in onze “bemanning”.
In Groenlo gaat Henk Veltkamp ons verlaten , maar 
hebben we gelukkig een opvolger gevonden in Hemmie 
Oolthuis.

De groep Lichtenvoorde wordt er natuurlijk ook niet 

jonger op. Vier personen waren er al bij toen we de eerste 
aangiften gingen verzorgen.
Dat was voor het belastingjaar 2002, dus gaan zij nu hun 
19de belastingjaar voor de KBO in.

Begin van het jaar 2020 is Willie Stortelder onze groep 
komen versterken. Hij heeft de cliënten overgenomen van 
Henk Peeters, die helaas in 2020 is overleden.  Eind 2020  
hebben we een nieuwe deelnemer voor de groep 
Lichtenvoorde gevonden in Ab Twigt. Hij heeft ervaring 
in het doen van aangiften en is hartelijk welkom in onze 
groep. Door deze verjongingen is de toekomst van onze 
groep gegarandeerd.

Hoe we dit jaar contact met u gaan leggen is nog de 
vraag, maar er van uitgaande, dat de coronaproblemen 
de komende maanden nog niet zullen zijn opgelost, 
verzoeken wij u om uiterlijk 1 maart of liever eerder, 
mocht u de gegevens compleet hebben, de nodige 
gegevens aan ons te 
verstrekken.
  
Te verzamelen gegevens:

Jaaropgaven AOW, pensioen 
en andere inkomsten.
WOZ waarde van uw huis per 1 januari 2020 / de 
huurprijs van uw woning 2020 en 2021.
Bij een eigen huis: Overzicht van eventuele hypotheek en 
betaald rente.
Uw banksaldi per 1 januari 2020 en/of aandelen of 
andere bezittingen.
En het belangrijkste……een lijstje van uw uitgaven voor 
uw gezondheid, zoals
• tandarts (eigen aandeel) batterijen en aanschaf 

gehoorapparaat
• andere uitgaven enz.
• Gereden kilometers of gemaakte reiskosten naar 

ziekenhuis, specialisten e.d. 
• een lijstje van betaalde giften of schenkingen
• Indien van toepassing een door uw arts getekende 

dieetverklaring. 
• Uw aanslagen belasting 2019 en eventueel de 

voorlopige 2020 
•  Aanslagen zorg- en  huurtoeslag 2020 en 2021.    
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Financiën (2)
Na ontvangst van deze gegevens kunnen wij uw 
aangiften verzorgen zonder langdurig contact en kunnen 
we eventueel telefonisch vragen stellen. Mocht uw 
E-mailadres of telefoonnummer gewijzigd zijn, geef ons 
dat door.

U bent van ons gewend, dat wij de laatste woensdag van 
februari een voorlichtingsmiddag organiseren, maar u zult 
begrijpen, dat deze middag dit jaar geen doorgang kan 
vinden. 

Werd u in eerdere jaren door ons geholpen, dan zult u 
automatisch worden benaderd door uw contactpersoon. 
U kunt ook zelf contact met hem/haar opnemen.

Hebt u geen contactpersoon en wilt u geholpen worden, 
neem dan contact op met onze coördinator Henk van 
Beek (tel. 0544-370255).
Hij zal er dan voor zorgen, dat iemand uit de groep 
contact met u opneemt. 

Ondanks alle problemen mag u ook dit jaar weer op ons 
rekenen en niet alleen voor de belastingaanslagen maar 
ook voor uw andere financiële vragen.

Henk van Beek, coördinator belastinggroep.
Tel. 0544-370255.

Voor onze zieken en jarigen

Allereerst wil ik u allen een goed en vooral gezond Nieuwjaar wen-
sen. Hopelijk krijgen we dit jaar ons normale leven weer terug. Wie 
had kunnen denken dat we nu nog volop in de coronapandemie 
zitten. Langzamerhand beginnen we steeds meer de gevolgen van 
de lockdown te zien en te voelen. Even gezellig winkelen is er niet 
bij, laat staan een kopje koffie drinken op het terras. Velen zullen 
het deze winter met dezelfde winterkleren moeten doen. Dat is 
natuurlijk geen ramp maar u weet hoe vrouwen zijn. Die willen wel 
eens een keer wat leuks. Volgens mijn man loop ik rond met een 
coronakapsel samen met onze hond. Want we kunnen niet naar de 
kapper. Ja en als bij een vrouw het haar niet goed zit….
Ook kunnen we geen feestjes vieren. Een paar vrienden van mij 
waren dit jaar 40 jaar getrouwd , sommigen werden 65. Ze vonden 

het allemaal jammer dat ze niets konden vieren. 

En wat dacht u van de eenzaamheid en het gebrek aan sociale contacten. Dat vind ik nog het grootste gemis. Niet naar 
de KBO kunnen of naar een andere vereniging. Je ziet momenteel wel veel mensen hard lopen en wandelen. Maar dat 
zijn meestal jonge mensen. 
Voor ons is het van belang dat ‘de Treffer’ weer snel open gaat.
Gelukkig zijn ze begonnen met het vaccineren. Ik hoop dat we over een paar maanden weer onze dingetjes kunnen 
doen.
Ik wil iedereen, die in deze tijd jarig is, van harte feliciteren. Want dat is iets wat wel gewoon doorgaat.
Ook de zieke mensen onder ons van harte beterschap.
Samen laten we ons er niet onder krijgen ook al begint het zwaar te vallen. Blijf positief en bedenk: er komen weer bete-
re tijden.

Ans Vonhof
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Activitaliteit (1)

En hier zit ik dan.....  aan de keukentafel in coronatijd

Gerdien Bosman: Bewegingsdocent

Maandagmiddag 4 januari kwam ik in gesprek met Gerdien 
Bosman. Niet op de locatie van de KBO ‘De Treffer”, maar 
bij haar thuis in Varsseveld. Docente bewegen met ouderen 
op de maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur. Nadat in 
september vol enthousiasme het bewegen met ouderen 
coronaproof weer opgestart werd, kwam de tweede 
lockdown als een onaangename verrassing en is er op het 
moment van dit schrijven nog geen zicht op versoepeling 
van de maatregelen. 
Dat Gerdien een vrouw is die niet graag stil zit, bleek al snel 
in het gesprek. Geboren in Zelhem 1957, gaf ze al vanaf 
haar 18de gymlessen aan kinderen. Met een moeder in 
het bestuur en een buurvrouw die er les gaf, rolde Gerdien 
er eigenlijk vanzelf in. Na het volgen van een tweejarige 
cursus en een stage op de PABO te Doetinchem kreeg 
ze haar licentie en werd ze lid van de KNGU (koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie). Toen ze haar man leerde 
kennen, die bij Staatsbosbeheer werkte en ze naar Dronten 

verhuisden, pakte ze ook daar de gymnastiek op. In de Flevopolder werden haar beide kinderen geboren, een zoon en 
een dochter. Maar als geboren Achterhoeker kwam het jonge gezin al snel terug in Varsseveld. Ook haar man, geboren in 
Holten en een echte Sallander, voelde zich in Varsseveld goed thuis. 
Gezegend met 2 kinderen en 4 kleinkinderen, waarvan de oudste twee op de donderdagmiddag na school bij haar 
komen, had Gerdien het te druk om full-time oppasoma te zijn. Zoals ze zelf zegt: dan sta je daar aan de schoolpoort met 
dezelfde ouders als toen je eigen kinderen naar school gingen.
Een overzichtje van haar huidige werkschema maakt duidelijk dat het bewegen en het geven van bewegingsonderwijs 
voor Gerdien een lifestyle is.

Maandagmorgen Varsseveld bij groep “Vrouwen van nu”.
Maandagmiddag Lichtenvoorde KBO 2 groepen
Maandagavond Westendorp damesgroep
Woensdagmorgen Varsseveld groep aerobic en damesgroep
Woensdagavond Gendringen damesgroep
Donderdagmorgen Varsseveld damesgroep
Donderdagavond Varsseveld mannengroep, die samen met Gerdien de warming-up doen en daarna gaan volleyballen.
Zaterdagmorgen Westendorp ouder-en-kind groep.
Tot afgelopen herfst elke zaterdag om de week jureren bij het turnen.

Als je zolang “in het vak” zit, is bijscholing erg belangrijk. Volgens de richtlijnen van het KNGU ben je verplicht elk jaar 
minimaal 1 dag bijscholing te volgen. Elke bijscholingsdag levert 4 punten op. Na 4 jaar moet je de licentie verlengen. 
Daarvoor moet je minimal 16 punten hebben behaald. Afgelopen augustus heeft Gerdien haar licentie kunnen verlengen 
waardoor ze de komende 4 jaar verder mag gaan met lesgeven. 
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Activitaliteit (2)
Bewegen met ouderen
Er zit een groot verschil tussen het geven van beweging aan kinderen en ouderen. Gerdien vertelt dat het lesgeven aan 
ouderen voor haar intenser is, meer gefocused op veiligheid. Omdat ze al meerdere jaren voor de ouderengroep van de 
KBO Lichtenvoorde staat, kent ze langzamerhand iedereen en weet ze waar ze op letten moet. Als iemand lichamelijke 
klachten of een beperking heeft, geeft ze meer gedifferentieerd les of reikt ze aangepaste oefeningen aan. Ook houdt ze 
in de gaten of er goed achterop de stoel gezeten wordt, er goed gelopen wordt, of de voet goed neergezet wordt etc. Ze 
legt uit waarvoor sommige oefeningen goed zijn en waarom bepaalde oefeningen gedaan worden. Zoals bijvoorbeeld de 
oefeningen waarbij gebukt wordt, zodat je zolang mogelijk zelfstandig je sokken aan kunt trekken. Of het trainen van de 
armspieren, waarbij je met je arm omhoog en naar achteren oefent, zodat je zo lang mogelijk zelfstandig je haren op je 
achterhoofd kunt borstelen.
Citaat:” Pas als je het zelf niet meer kunt, valt het op. Om het terug te krijgen is moeilijker, dan wanneer je blijft oefenen. 
En zoals voor alles geldt: langzaam beginnen en dan opbouwen”.
De groepen van de KBO LIchtenvoorde
Bij de KBO in Lichtenvoorde begint het bewegen voor ouderen om 13.00 uur. De tweede groep begint 14.00 uur. 
Elke groep bestaat uit ongeveer 15 personen. De eerste groep is iets actiever, de tweede groep iets rustiger. Voor 
de coronaperiode was er 1 groep, maar omdat er anderhalve meter afstand gehouden moest worden, is de groep 
opgesplitst in twee. Er wordt meestal begonnen met loopvormen voor de beenspieren. Daarna in de kring op muziek de 
arm- en beenspieren. Halverwege de les, zittend op de stoel, wordt er meestal iets met material gedaan zoals dynabands 
(elastieken banden), hoepels, voet- of tennisballen etc.
Hopenlijk blijft iedereen ondanks de lock-down ook thuis voldoende bewegen en oefenen, zodat er na de versoepeling 
van de maatregelen weer gezamenlijk naar “De Treffer” gegaan kan worden. Bewegen is goed voor het lichaam, maar 
net zo belangrijk is het samen komen en het sociale contact met anderen. Het uitwisselen van informatie, het vragen 
hoe het met iemand is en het bijkletsen van de alledaagse dingen.
Aan Gerdien zal het niet liggen…als het haar gegeven wordt, wil ze nog jarenlang blijven genieten van haar werk als 
docente “bewegen met ouderen”.

Interview: Gerdien 
Bosman door Ans 
Frenken.
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Over vaccins
9 belangrijke vragen over de coronavaccinatie

De vaccins tegen corona zijn er: vanaf januari is een ongekend grote campagne begonnen om zo veel mogelijk mensen 
in te enten. In de hoop dat we straks weer langzaam het gewone leven kunnen oppakken. Er leven veel vragen over 
vaccinatie. Hieronder proberen we de negen belangrijkste vragen te beantwoorden.

1. Welke vaccins zijn nu beschikbaar?
Er zijn verschillende coronavaccins. In Nederland worden op dit moment de zorgmedewerkers als eersten gevaccineerd 
met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Daarna krijgt Nederland, als het goed is, ruim drie miljoen doses van het Moderna-
vaccin. Vanaf februari volgen waarschijnlijk nog vaccins van AstraZeneca, CureVac, Janssen en Sanofi. Senioren zullen 
vooral het Pfizer- en Moderna-vaccin krijgen.

2. Wat zijn RNA-vaccins?
De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn beide RNA-vaccins. RNA-vaccins bevatten geen levend virus. Een RNA-
vaccin brengt een vetbolletje in het lichaam met daarin een stukje genetische code van het virus. De stukjes van dit 
‘spike-eiwit’ worden door onze afweercellen herkend als lichaamsvreemd, waarop we afweer opbouwen tegen dit eiwit. 
Hierdoor worden we immuun en raken we, na blootstelling aan het echte virus, minder tot niet ziek. Het vaccin wordt op 
natuurlijke wijze door het lichaam afgebroken.

3. Hoe kan het dat het zo snel is goedgekeurd?
De ontwikkeling van coronavaccins gaat sneller dan normaal. Dat komt doordat wereldwijd enorm veel onderzoekers 
zich samen inzetten om veilige coronavaccins te ontwikkelen. Ook voeren de wetenschappers verschillende fasen van het 
onderzoek tegelijk uit, in plaats van na elkaar. Dat scheelt tijd. En de beoordeling van de coronavaccins gaat ook sneller: 
de beoordelaars kijken al mee bij de tussentijdse resultaten van de onderzoeken. De ontwikkeling van het coronavaccin 
doorloopt dus dezelfde stappen als ieder ander vaccin, alleen sneller. Maar de strenge veiligheidseisen blijven gelden.

4. Hoe veilig is het vaccin?
We hebben in Europa en Nederland strenge eisen voor vaccins. Ook voor de coronavaccins. Anders wordt het niet 
goedgekeurd. De onderzoeksgroepen waarop het vaccin getest is, zijn heel groot. Het coronavaccin van BioNTech/Pfizer 
is bijvoorbeeld getest op ruim 20 duizend proefpersonen, dat van Moderna op 15 duizend.

5. Zijn er bijwerkingen?
Sommige mensen hebben een paar dagen last van spierpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn, vermoeidheid of koorts. Dat 
gebeurt vaker bij vaccinaties. Het kan ook zijn dat er onbekende bijwerkingen optreden bij het coronavaccin. Maar die 
kans is heel klein.

6. Werkt het vaccin ook bij mensen boven de 65 jaar?
Ja, het Pfizer-vaccin beschermt bijvoorbeeld in 95% van de gevallen tegen het coronavirus. Dat betekent dat van de 100 
mensen die een inenting krijgen, er 95 beschermd zijn tegen het coronavirus. Binnen de groep van mensen van 65 jaar 
en ouder bleek het vaccin ruim 94% effectief,
bij 75+ was het 100% effectief.

7. Kun je het vaccin ook veilig geven aan mensen die kwetsbaar zijn of medicijnen gebruiken?
Ja, het vaccin is ook veilig voor risicogroepen, zoals mensen met astma, chronische longziekten, diabetes, hoge 
bloeddruk en obesitas (ernstig overgewicht). Omdat RNA-vaccins geen levend virus bevatten, zijn ze ook veilig voor 
personen die afweeronderdrukkende medicatie slikken of om andere redenen een verminderde afweer hebben. Wel is 
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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.

de kans groot dat het vaccin dan minder effect
heeft. Overleg hierover met uw arts.

8. Wanneer krijgen senioren het vaccin?
De eerste senioren, behalve de zorgmedewerkers, die 
worden gevaccineerd zijn de verpleeghuisbewoners. 
Volgens de planning (van begin januari) zijn zij vanaf 
januari/februari aan de beurt. Vanaf februari de mensen 
van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie. Vanaf 
maart volgen de thuiswonenden ouder dan 75 jaar en 
niet-mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar (via de 
huisarts) en de thuiswonenden van 60-75 jaar met en 
zonder medische indicatie (op een centrale locatie). 
Vanaf april/mei volgen de overige mensen van 18 tot 60 
jaar zonder medische indicatie.

9. Wat vindt KBO-PCOB van coronavaccinatie?
KBO-PCOB roept haar leden op zich te laten inenten 
zodra dit mogelijk is. In de belangenbehartiging doen 
wij er alles aan vaccinatie voor senioren de hoogst 
mogelijke prioriteit te geven in de vaccinatiestrategie. 
Zo kunnen we hopelijk zo snel mogelijk weer terug naar 
een samenleving waarin ook senioren weer volop mee 
kunnen doen.

Heeft u andere vragen?
Ga dan naar de website www.coronavaccinatie.nl 
of bel naar het infonummer van de overheid: 
0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).
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Hersenkrakers
Plaatsnaam puzzel 
Je kunt er meteen een topografieopdracht van maken. Kopieer een kaart van Nederland en laat de kinderen met cijfers 
aangeven waar deze plaatsnamen zich bevinden. 
 
1. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannender als ik met … 
2. De burgemeester zou een oom planten, maar het gat liet hij door zijn … 
3. Ik probeerde de kromme haak terug te buigen en nu breekt hij. Jammer ik had hem … 
4. Er is een varken te water geraakt. Ik denk dat ik de eigenaar nu naar zijn … 
5. Hij bleef zonder bericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een … 
6. Mijn broer luistert graag nar gezang van krekels, maar ik hoor liever … 
7. Nadat de dief de juwelen gestolen had, rende de juwelier de straat op en riep … 
8. Zijn al die draden precies even lang? Ik weet het niet, ik heb er pas … 
9. Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar nu scheelde het weinig of hij … 
10. Ze hadden El niet uitgenodigd, maar denk je dat het … 
11. Na die hevige vechtpartij in de herberg vond de waardin bij thuiskomst een … 
12. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met … 
13. Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn … 
14. Piet Lut weet altijd alles. Ga dus bij moeilijkheden steeds bij … 
15. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij … 
16. Zo’n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel … 
17. De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één … 
18. Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de … 
19. Monniken bidden, ridders vechten. Het is rustiger in een monnikenkapel dan in een … 
20. Anna trouwde kasteelheer Hugo. Het hele hof was het er mee eens, want Anna was … 
21. Ze hoeft slechts even in de zon te zitten en … 
22. Ik houd slechts van zomers, vandaar dat ik voor de … 
23. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog … 
24. Toen het jongetje uit het kolenhok kwam, zei moeder: “Kind wat zie je …” 
25. Het fruit is op. Ik denk dat ik maar eens om … 
26. Ik brostel mijn haar toch ook niet met een potlood. Denk je dan dat ik met mijn … 
27. Met z’n zessen in een MINI gaat nog, maar je kunt er geen … 
28. Ik vertrouw die jonge tandarts nog niet zo. Ik denk dat ik nog naar de … 
29. Weg met die suikerpot. Ik hoef mijn thee niet … 
30. Een spar als kerstboom is mij te duur. Ik denk dat ik het bij een … 
31. De buurvrouw van Els zei tegen haar man: “Ik ben bang dat jij van …” 
32. Het dooit nu al een week, maar bij Amsterdam is de sneeuw nog maar … 
33. Mijn kleed is versleten. Ik denk dat ik een … 
34. De spar stond in de mist, maar de boswachter zag de … 
35. De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de … 
36. “Jij gaat dienst doen op de sluizen”, zei de directeur. “Ja, maar”, zei de man, “ik … 
37. Een zak meel per uur wil zeggen dat ik er per dag … 
38. Een schipper zei: “Als de Maas te laag staat, denk ik dat ik naar de …”
39. . Bij nood moet de kapitein de bel op het … 
40.  Een … is beter dan een vuil kanaal. 
  
Antwoorden verderop in dit blad
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Rapenburgsestraat 32   7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419   www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Van digibeet naar digibeter (1)

“Waar moet die opening zitten?” vraagt de persoon aan te telefoon. “Aan de zijkant van jouw laptop. Dat is bij ieder 
apparaat verschillend. Soms ook nog aan de achterkant.” antwoord de ander. “Ik zie hier wel zo’n soort opening, maar 
mijn stekkertje heeft een iets andere vorm. Deze past daar echt niet in.”  “Het is voor een navigatie apparaat??”. “Ja. 
Er staat Garmin op”. is het antwoord. “Ik denk dat deze een micro-usb aansluiting heeft en geen mini-usb. Je hebt een 
andere kabeltje nodig.”

Zo maar een deel van een telefoongesprek waarin het gaat over een aansluitkabeltje om twee apparaten met elkaar te 
verbinden. Dit is voor “apparaat haters”  koren op de molen. Inderdaad een grote ergernis van veel mensen. 

Aansluitingen: een overzicht
Stekkers voor elektronische apparaten zoals een tv, computer of digitale decoder zijn te koop in allerlei soorten 
en maten. Weet u welke stekker u voor welk apparaat nodig hebt? Wij zetten de meest voorkomende data- en 
videoaansluitingen met bijbehorende stekkers op een rij.

Data-aansluitingen: USB
USB (wat staat voor 'Universele Seriële Bus') is een standaard voor de aansluiting van 
randapparatuur bij computers. U kent de term waarschijnlijk van de alomtegenwoordige 
geheugenstickjes die u met behulp van USB verbindt met de computer. Niet voor niets noemt 
men die geheugenstickjes vaak USB-sticks. Ook diverse (rand)apparatuur kunt u met behulp van 
USB verbinden met de pc. Bijvoorbeeld een toetsenbord, muis, printer, scanner, externe harde 
schijf, digitale camera, smartphone, e-reader of luidspreker.
USB heeft de oudere poorten (parallel en serieel) van de computer verdrongen. De eerste maakt 
namelijk een veel snellere gegevensoverdracht mogelijk. En daarnaast kan apparatuur via USB 
met de pc worden verbonden zonder dat u de computer hoeft te herstarten. (Dit principe noemt met 'hotswapping' of 
'hotplugging'). Een ander kenmerk van USB is dat het apparaten van stroom kan voorzien. Zo kunt u bijvoorbeeld uw 
smartphone opladen door deze op de computer aan te sluiten. En verschillende merken externe harde schijven kunt u 
daardoor zonder adapter met de computer verbinden. De benodigde stroom betrekt de schijf gewoon van de pc.
De huidige USB-aansluitingen op computers zijn USB 2.0 en USB 3.0. Het verschil is dat 3.0 ongeveer tien keer sneller is 
dan 2.0. Vooral voor het overzetten van data (op een externe harde schijf) of foto's (van camera naar pc) biedt USB 3.0 
dus voordelen.

Voor de USB-aansluitingen van 2.0 en 3.0 zijn er vier soorten USB-stekkers:
USB-a: Dit is de kant die u aansluit op de pc. Deze ziet er altijd hetzelfde uit. U (her)kent deze stekker waarschijnlijk van 
de welbekende USB-stick.

Daarnaast zijn er drie varianten, die allemaal passen op het apparaat in kwestie:

 USB-b:     Mini-USB:    Micro-USB:
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Van digibeet naar digibeter (2)
USB-C
Het nieuwste USB type is de USB-C. 
De nieuwe standaard hanteert één 
stekkertype. Bovendien is de stekker 
dusdanig dat hij altijd past. Dus is het 
niet langer nodig met een vergrootglas 

te bestuderen hoe de stekker moet worden verbonden.
Voordelen USB type-C
De nieuwe USB-standaard heeft tal van voordelen:
1. De stekker past altijd omdat hij geen boven- of 
onderkant heeft.
2. De stekker zit aan beide uiteinden van draad; er is dus 
geen verschil tussen ingang en uitgang.
3. De overdrachtssnelheid is veel hoger. Snelheden tot 
1,25 gigabyte per seconde zijn mogelijk. Een dvd kopiëren 
wordt daarmee secondewerk.
4. Het vermogen ligt hoger zodat apparaten sneller 
worden opgeladen. Het vermogen is zo groot dat zelfs 
laptops via USB-C opgeladen kunnen worden. Vaarwel 
stroomadapter.

Apparaten
Apples nieuwste MacBook is voorzien van USB-C. Evenals 
het nieuwste Chromebook van Google. En fabrikant 
LaCie heeft al een externe harde schijf met USB-C op de 
markt gebracht. Verder heeft Google aangekondigd dat 
de aansluiting binnenkort ook op Android-smartphones 
geplaatst wordt. Ook de nieuwste smartphones, tablets 
en laptops van Microsoft met Windows 10 worden 
uitgerust met het nieuwe USB type-C. Maar het zal 
nog wel enige tijd duren voor de nieuwe standaard 
gemeengoed is. Tot die tijd is het mogelijk op oudere 
apparaten via adapters met USB-C te werken.

Data-aansluitingen: FireWire
Ook met FireWire sluit u 
randapparatuur aan op een pc. Het is 
een alternatief voor de USB-aansluiting, 
maar veel minder vaak voorkomend

Data-aansluitingen: RJ
RJ staat voor 'registered jacks'. 
U zult ze vooral kennen van uw 
internetverbinding en telefoon-
aansluiting.

Er zijn twee soorten RJ-aansluitingen:
- RJ-11-stekkers: voor telefoon, modem en fax ( RJ 11 
klein)
- RJ-45-stekkers: voor ethernet en ISDN Groot (RJ45 groot)

Data-aansluitingen: COAX-kabels
COAX-kabels zijn het meest bekend 
van kabeltelevisie. De kabel bestaat uit 
een koperdraad omhuld door plastic 
met daaromheen een (gevlochten) 
afscherming en een kunststof 
buitenkant.

Video-aansluitingen: Composiet
Composiet videokabels zijn herkenbaar 
aan de gele tulpstekkers. Met een 
composiet videokabel sluit u een 
dvd-speler of camcorder aan op uw 
televisie. Ze geven beeldinformatie 

door. Composiet komt ook voor in een SCART-aansluiting.

Video-aansluitingen: S-Video
S-Video staat ook bekend als Y/C en 
wordt vaak ten onrechte "Super-
VHS" genoemd. S-video levert betere 
resultaten dan composietvideo, maar is 
minder goed dan RGB.

Video-aansluitingen: SCART
Een SCART-kabel wordt vooral gebruikt 
om een tv, video of een digitale 
ontvanger aan elkaar te koppelen. 
(Heeft zijn langste tijd gehad, maar nog 
wel op oudere apparaten te vinden.)

Video-aansluitingen: VGA
VGA is de standaard om een monitor 
beamer aan te sluiten op de of laptop.

Video-aansluitingen: DVI
Een DVI-aansluiting is bijna hetzelfde 
als een HDMI-aansluiting, alleen wordt 
via DVI geen geluid maar alleen video doorgegeven. 
Er zijn verloopstekkers te koop van DVI naar HDMI en 
omgekeerd.
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Van digibeet naar digibeter (3)
-aansluitingen: DVI
Een DVI-aansluiting is bijna hetzelfde 
als een HDMI-aansluiting, alleen wordt 
via DVI geen geluid maar alleen video 
doorgegeven. Er zijn verloopstekkers te 
koop van DVI naar HDMI en omgekeerd.

Video-aansluitingen: Component-video
Een component-video-ingang is een 
analoge manier om videobeelden in 
hoge kwaliteit door te geven, en je 
kunt er ook HD-beelden mee op een 
tv te krijgen (alleen als er geen HDCP-
beveiliging op het HD-signaal zit).

Video-aansluitingen: HDMI
HDMI is de meest gangbare 
kabelverbinding tussen HD-apparaten. 
Via HDMI wordt HD-beeld en geluid 
doorgegeven. Als er HDCP-beveiliging is 
toegevoegd aan het HDMI-signaal, dan 
kunnen alleen goedgekeurde apparaten 
het HDMI-signaal afspelen.

Audio-video aansluitingen: Tulp (cinch)
Een tulpaansluiting komt veel voor 
op apparatuur voor beeld en geluid, 
bijvoorbeeld om een televisie met 
een stereoset of home cinema set te 
verbinden. Kleur en opschrift geven 
aan welk beeld- of geluidssignaal bedoeld wordt. 
Bijvoorbeeld geel voor composiet video en rood en wit 
voor stereogeluid.

Naast de hier beschreven aansluitingen zijn er ook 
nog een aantal specifieke aansluitingen voor audio en 
video op de markt. Verder nog talloze verloopstekkers, 
convertors (omvormers), verdeelkastjes en 
verlengsnoeren in de handel. Op het internet is daar 
genoeg over te vinden. Voor de huis, tuin en keuken 
gebruiker is bovenstaande informatie een prima start 
om een beetje houvast te hebben in de rijstebrij van 
aansluitingen. 

Antwoorden: van pagina 13 
 
1. Monnikendam 
2. Bodegraven 
3. Haastrecht 
4. Zwijndrecht 
5. Goedereede 
6. Vogelenzang 
7.  Houtem 
8. Tiengemeten 
9. Hattem 
10. Elspeet 
11. Dodewaard 
12. Zandvoort 
13. Eibergen 
14. Lutteraden 
15. Utrecht 
16. Boskoop 
17. Hindeloopen 
18. Amsterdam 
19. Ridderkerk 

20. Heerhugowaard 
21. Bruinisse 
22. Winterswijk 
23. Rotterdam 
24. Bolsward 
25. Appelscha 
26. Kampen 
27. Zevenbergen 
28. Oudega 
29. Zoetermeer 
30. Den Hout 
31. Elshout 
32. Halfweg 
33. Nieuwkoop 
34. Den Helder 
35.  Buren 
36. Woubrugge 
37. Achtmaal 
38. Waalwijk 
39. Schipluiden 
40. Schoonebeek 
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Gemeente informeert (1)

Gladheidbestrijding
In de winter kan gladheid ontstaan op de wegen door vorst, ijzel of winterse 
neerslag. Vanwege de verkeersveiligheid maken en houden we bij gladheid 
een deel van de wegen en fietspaden begaanbaar. Dit gebeurt door zout 
strooien en eventueel sneeuwruimen.

Wanneer strooien we?
We strooien de route wanneer het nodig is. Ook wanneer de gladheid middenin de nacht ontstaat, beginnen we direct 
te strooien.
Waar strooien we?
De gemeente heeft een vaste strooiroute. De strooiroute bestaat uit de volgende wegen:
• Busroutes, gebiedsontsluitingswegen en routes voor brandweer en ambulances.
• Een aantal extra wegen en fietspaden binnen de bebouwde kom om de tussenafstand tussen de gestrooide wegen 

op ongeveer 500 meter te houden.
• Een aantal extra wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom om de tussenafstand tussen de gestrooide wegen 

op ongeveer 2 kilometer te houden.
De actuele strooiroute voor de gladheidbestrijding vindt u op deze kaart(externe link).

Strooi zelf de stoep voor uw huis
Het is voor de gemeente niet mogelijk om overal te strooien. Als u zelf de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij kunt 
houden, dan kunnen alle voetgangers veilig over de stoep lopen. En wanneer u uw stoep schoonveegt, veegt u dan 
meteen even de stoep bij uw buren mee wanneer zij niet in de mogelijkheid zijn om dit zelf te doen. Zo zorgen we er 
met zijn allen voor dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Wegen van het Rijk en de Provincie
De gemeente Oost Gelre is verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding op gemeentelijke wegen.
Binnen onze gemeente liggen ook wegen van het Rijk en de provincie Gelderland.
De gladheidbestrijding daarvan gebeurt door het Rijk of de provincie.
Het gaat daarbij of de volgende N-wegen, die buiten de bebouwde kommen liggen.
Rijk:
- N18 (Twenteroute)
Provincie:
- N312 (Zieuwentseweg/Ruurloseweg/Batsdijk, tussen Lichtenvoorde en Ruurlo)
- N313 (Hamelandweg)
- N319 (Rondweg - Winterswijkseweg)
Als de gemeente een strooiactie plant, wordt dat bekend gemaakt via twitter.com/gem_oostgelre

Melding woon- en leefomgeving
Het kan zijn dat u een klacht of melding over uw woon- en leefomgeving heeft.
Zo’n melding kan bijvoorbeeld gaan over:
• Openbare verlichting (bijv. defecte straatlantaren)
• Wegen (bijv. een gat in de weg, of verzakte trottoirtegels)
• Straatmeubilair (bijv. een bank die stuk is)
• Verkeersborden en wegwijzers (bijv. omgetrokken borden)
• Watergangen (bijv. vuillozingen in sloten)
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Gemeente informeert (2)

• Riolering (bijv. verstopte riolering)
• Openbaar groen (bijv. onderhoud of illegale storting van puin)
• Speeltuinen (bijv. speeltoestellen die stuk zijn)
• Vernieling en/of overlast

Geef uw melding door
• Digitaal zonder DigiD: melding online doorgeven(externe link).
• Digitaal met DigiD: melding online doorgeven(externe link).
• Via de telefoon: bij onmiddellijk of ernstig gevaar voor personen of omgeving. Bel dan het 

calamiteitennummer (0544) 39 32 00 (24/7 bereikbaar).

Voorbeelden:
• Openbare verlichting, hele straat of wijk
• Schade aan lichtmast, gevaarlijke situatie
• Olie en oliesporen op weg of straat
• Calamiteit elektra, gas, water of telecomia een brief aan: Gemeente Oost Gelre, afdeling Omgeving, Postbus 17, 

7130 AA Lichtenvoorde
• Via een e-mail:  gemeente@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail)
• Persoonlijk: bij de balie van de gemeente Oost Gelre.

Hoe u uw melding ook doet, de gemeente gaat vertrouwelijk met de gegevens om.
Sommige meldingen moet u bij andere organisaties doen.
Niet altijd moet u bij de gemeente zijn met uw klacht of melding. Kijk bij het onderdeel Bijzonderheden om te zien 
wanneer u direct contact met andere organisaties moet opnemen.
De gemeente Oost Gelre handelt uw melding zo snel mogelijk af.
Maar het kan gebeuren dat we sommige meldingen plannen om later uit te voeren. Of dat er andere meldingen zijn 
die zoveel haast hebben dat we direct actie ondernemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij gaten in wegen of weggeslagen 
putdeksels.

Uw gegevens behandelen we altijd vertrouwelijk.
• Bel de politie bij vernielingen of als er haast bij is.
• Bel de politie als u getuige bent van vernielingen: 0900-8844 of, als er haast bij is: 112. 
De gemeente Oost Gelre zorgt ervoor dat de openbare ruimte er schoon, heel en veilig bij ligt. Maar het kan niet altijd 
overal 100 % tiptop in orde zijn. Dat zou veel te veel kosten en is ook niet nodig.
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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
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Grappige verhalen in coronatijd 

Bekentenis

Enkele jaren geleden stond er in de kranten een bericht over Thaise monniken die betrokken waren bij een reeks 
schandalen. Monniken zijn gehouden celibatair te leven. In de traditie waartoe de monnik, over wie dit verhaal gaat, 
behoorde, mag er geen enkel lichamelijk contact zijn met vrouwen. Er waren monniken die zich niet aan deze regel 
hadden gehouden. En omdat kranten alleen maar goed verkocht worden als er ook naar en sensationeel nieuws in staat, 
leverde het gedrag van deze monniken natuurlijk stof op voor een interessant artikel. De overgrote meerderheid van 
de monniken die zich wel aan de regel hielden was uiteraard geen thema voor de krant. Onze monnik die in Thailand 
heel bekend en zeer geliefd was, vond het de hoogste tijd dat ook hij zijn bekentenis aflegde. Tijdens een toespraak 
die hij voor driehonderd mensen moest houden verzamelde hij moed en zei: ‘Ik moet u iets bekennen. Het valt me 
niet gemakkelijk om het te zeggen. ‘Jaren geleden…’, hij aarzelde, zag de gespannen en verontruste gezichten van de 
toehoorders, maar ging na een korte pauze door: ‘Jaren geleden beleefde ik de gelukkigste uren van mijn leven.’ Weer 
onderbrak hij, keek naar de reactie van de mensen en vervolgde: ‘Wel, jaren geleden bracht ik de gelukkigste uren van 
mijn leven door in de armen van een gehuwde vrouw.’ Het was eruit, hij had zijn bekentenis gedaan. Hij ging verder: ‘Wij 
omarmden, wij streelden en kusten elkaar.’

De monnik liet zijn hoofd zakken en keek naar de grond. Hij kon de ontsteltenis voelen toen de mensen hun adem 
inhielden. Velen sloegen hun hand voor de mond en mompelden: ‘O nee, toch niet ook onze monnik!’
Hij zag uit zijn ooghoeken enkele mensen richting uitgang lopen om waarschijnlijk nooit meer terug te komen. Toen hief 
hij zijn hoofd, keek een moment lang aandachtig naar zijn publiek en glimlachte. Nog voor dat iemand de ruimte had 
verlaten zei hij: ‘Deze vrouw was mijn moeder, ze was getrouwd met mijn vader, en ik was haar baby, en in haar armen 
bracht ik de gelukkigste uren van mijn leven door.’ Er werd opgelucht adem gehaald en de mensen moesten hard lachen. 
De monnik zei met luide stem in de microfoon: ‘Nu lachen jullie opgelucht, maar begrijpen jullie ook op welke manier 
jullie geluisterd hebben?’

Schoenendoos

Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die jaren alles gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden 
geen geheimen voor elkaar, behalve dat de kleine oude vrouw een schoenendoos bovenin haar linnenkast bewaarde, 
waar haar man nooit naar gevraagd en nooit in gekeken had. Al die jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn 
vrouw op een dag ernstig ziek werd en de dokter zei dat ze niet zou herstellen. Omdat hij van alles wilde regelen, pakte 
hij de schoenendoos en bracht hem bij zijn vrouw op bed. Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij wist wat 
erin zat. Toen hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en twee bundels bankbiljetten, samen goed voor een bedrag 
van € 25.000. Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn grootmoeder me 
dat het geheim van een gelukkig huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke keer als ik boos op jou 
zou worden, rustig te blijven en een kleedje te haken.’

De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn tranen. In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al 
die jaren maar twee keer boos op hem geweest. Gevoelens van geluk overspoelden hem. ‘Schat,’ zei hij, ‘dat verklaart de 
twee kleedjes in de doos, maar hoe zit het met al dat geld?’

‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.’

Verhalen over  miscommunicatie     (https://www.50pluswereld.nl)
Uit boek ‘Ik bedoel maar’ van Willem de Vos
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Korting en weekrooster

Juristentelefoon: JUUST advocaten
 Tel. 0544-397 200, info@juustadvocaten.nl 

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

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

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.)

KORTING NIEUWS voor leden van KBO Lichtenvoorde

WEEKROOSTER Activiteiten (onder voorbehoud)

Maandag:
09.30-11.30 uur Portretschilderen (workshop)
09.30-11.30 uur Studiekring (even wkn)
09.30-11.30 uur Darten
13.30-15.30 uur Omgaan met je mobile (workshop)
13.30-15.30 uur Zentangle (workshop)
14.00-           uur Leesclub (eigen planning)
14.00-15.00 uur MBVO
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
19.00-22.30 uur Biljarten

Dinsdag:
Fietsen: startdatum uitgesteld
09.00-11.00 uur Handwerken
09.30-11.30 uur Inloopcafé
09.30-11.30 uur Schilderen en tekenen
10.00-12.00 uur Bridgeles (cursus)
14.00-17.00 uur Bridgeclub
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
13.30-16.00 uur Houtsnijden/beeldhouwen
13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten

Woensdag:
Seniorenkoor: startdatum uitgesteld
09.30 Wandelvoetbal inloop 

10.00-11.30 uur training wandelvoetbal
10.00-12.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
14.00-16.00 uur Ondersteuning voor PC/iPad/tablet/mob.tel etc.

13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgeclub

Donderdag:
Wandelclub: startdatum uitgesteld
09.30-11.30 uur Inloopcafé
09.30-11.45 uur Koersbal
09.00-10.00 uur Yoga
10.15-11.15 uur Yoga
10.00-12.00 uur Bridgeles (cursus)
13.30-17.00 uur Bridgen en kaarten
13.30-17.00 uur Biljarten
13.30-15.00 uur Linedance
15.30-17.00 uur Linedance
14.00-16.00 uur Bridge gevorderden (cursus)
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgeclub

Vrijdag:
09.30-11.30 uur Portretschilderen (workshop)
13.30-15.30 uur Spaans
13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten
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Stien Pothof-Oolthuis  voorzitter, tel. 371379
Jan Wolterink  secretaris, tel. 06-5427 2541
Hans Halink  penningmeester, tel. 374744 tussen 17.00-19.00 uur
Ton Jolij  coördinator Educatie, tel. 06 4113 0412
Marjolein Rosendaal-Boenders  coördinator Culturele Activiteiten, tel. 06 2672 2162
Thea Elferink-ten Have  coördinator Welzijn, tel. 373878
Hans Winters  ondersteuning,  tel. 06 8327 4062

Reizen:
Evy Veuger-van der Kamp  tel. 371589
Christa Hubers-Hummelink tel. 372463
Thea Elferink-ten Have  tel. 373878

Vrijwillige Ouderenadviseurs:  
Thea Elferink-ten Have, coördinator tel 373878 

Vrijwillige Belasting/adviesservice:  
Henk van Beek, coördinator tel. 370255

Ledenadministratie: 
Joke Wolterink  tel. 397073 (via secr.)
Annette de Jong-Hassing  tel. 397073 (via secr.)
E-mail: ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

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

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

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van  
blad  '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.

Bestuur en ondersteuning

Verspreiding van ons blad 'De Treffer’  
en magazine 'Vijftig+'

Schema van voorbereiding voor 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie 

nr. 3, maart 04 februari 25 februari
nr. 4, april 11 maart 01 april
nr. 5, mei 08 april 29 april
nr. 6, juni 06 mei 27 mei
nr. 7/8, juli/augustus 10 juni 01 juli
nr. 9, september 05 augustus 26 augustus
nr. 10, oktober 09 september 30 september
nr. 11, november 07 oktober 28 oktober
nr. 12/1 dec./jan. 11 november 02 december



Koopsompolis van GUV - belasting besparen en/of geld reserveren. 
GUV heeft een koopsomverzekering die ervoor kan zorgen dat u een fi scaal voordeel kunt
behalen. Daarnaast kan dit ook belangrijk zijn voor het geval u in een verzorgingshuis of ver-
pleeginstelling opgenomen wordt. De waarde van de polis onder de 7.232 euro (2020) wordt 
namelijk niet meegeteld in box3. 

GUV Deposito - een zeker gevoel
GUV biedt ook deposito’s aan waarmee men geld kan reserveren voor een uitvaart.
Dat kan door grotere stortingen, maar ook door maandelijkse incasso’s. Zo spaart u zonder dat u 
er aan hoeft te denken.

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

GUVUitvaartverzekering ook non-profit!

• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

• Één vertrouwd aanspreekpunt 

• Zonder winstoogmerk - de laagste tarieven!

• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

GUVUitvaartzorg

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

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

Yarden, Monuta of Dela verzekerd?  Bel ook dan eerst GUV, wij helpen altijd!
Wij verzorgen het pakket met diensten zonder dat u daarvoor bijbetaalt.

Dat garanderen wij u! 
Bij een verzekerde som is GUV zelfs regelmatig meer dan 1.700 euro goedkoper!

Bel eerst GUV en wij regelen alles voor u.

                      Willy       Marijke                       Maike                                     Ans     Willemijn   Xandra
      Etienne                           Tim    Tom                        Gerard       Thijs                                                  Henk-Jan    
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