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

- 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

Maart….lentemaand!
Maar maart roert ook zijn staart. Als dit gezegde echt zo is 
dan hoop ik dat maart 2021 zijn staart positief roert voor 
wat het inentingsprogramma betreft. Inmiddels gingen, 
ook hier in Lichtenvoorde, al veel gevaccineerde armen 
juichend de lucht. De priktrein kwam eindelijk op gang 
maar bleek geen modelletje ’Sprinter’ te zijn.
Maart 2021; we zitten dan al een jaar in de ‘COVID-19-
prut’. Veel van alles wat we sinds de tweede wereldoorlog 
aan culturele gewoontes hebben opgebouwd en ons 
eigen hebben gemaakt, kwam abrupt op de helling. En 
wat blijkt: Oud zowel als jong hebben toch, de een wat 
meer dan de ander, moeite met de terugkeer naar een 
situatie die men in de jaren 50 nog heel gewoon vond. 
Maar er gloort licht aan de horizon. Tegen de tijd dat 
het voorzichtige maartse zonnetje plaats maakt voor de 
zomerversie, dan zal er weer een heleboel vrijheid voor 
ons allen in het verschiet liggen. Dan lonken de paden 
en de lanen om erop uit te trekken. Dan gaat ‘De Treffer’ 
weer open. Dan staat uw voorzitter daar om u met open 
armen (als dat mag) te verwelkomen. Dan kaatsen de 
biljartballen weer op het groene laken en vliegen de darts 
weer in de bulls-eye. Dan heerst er weer serene stilte 
in de bridge- en studielokalen. Dan rinkelt het porselein 
vrolijk op de serveerwagens, voortgeduwd door dames 
die blij zijn hun handjes weer kunnen laten wapperen. 
Ach.. dan gebeurt er weer zoveel. Dan kunnen de 9 
deelnemers aan de VOA-cursus eindelijk hun lessen, die 
tot twee keer toe uitgesteld moest worden, afmaken.  
Inmiddels bereiden we ons ook alweer voor op Pasen 
(4 april).Natuurlijk waren er de carnavalsdagen. Maar 
die verliepen zo kalmpjes dat Aswoensdag,17 februari, 
er bijna door vergeten werd. Aswoensdag voor veel 
mensen HET startmoment om zich 40 dagen te beperken 
in gebruik van spijs en vooral drank. Een goede en 
gezonde gewoonte. Een goede gewoonte is het inmiddels 
ook dat we op 28 maart de klok weer naar zomertijd 
mogen verzetten. Een uurtje langer licht ’s avonds, 
sneeuwklokjes, krokussen en tulpen als lentebodes in 
tuinen en parken. Het jaar 2021 kan dan echt beginnen 
want er gloort weer perspectief voor jong en oud. Geniet 
van de lentebeloftes!

Stien Pothof-Oolthuis, vz

Van de voorzitter
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Agenda
Woensdag 7 april, 14.00 uur Algemene Leden 
Vergadering GAAT NIET DOOR: 

Jaargang 2
nummer 3
maart 2021

Inhoudsopgave

Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave 4
Agenda, Attentie 4
Van de bestuurstafel 5-6
Nood breekt wetten 6
Grappig verhaal 7
SamenSpelen tegen eenzaamheid 7
Nieuwe docent 8
Voor de zieken en jarigen 8
Activitaliteit 9-10
Op verhaal komen 11
Diner project 12-13
Van Digibeet naar Digibeter 15-17
Gemeente informeert 18-19-21
Nood breekt wetten 21
Korting en rooster activiteiten 23
Bestuur en ondersteuning 23

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Van de bestuurstafel (1)

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.
--------------------------------------------------------------------------------------
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 bin-
nen een straal van 4 a 5 km. wil reizen. 

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

Algemene Leden Vergaderig 
De jaarlijkse ALV gepland voor woe. 7 april a.s. zal om 
de bekende reden geen doorgang kunnen vinden. I.v.m. 
de onduidelijke, nog niet geheel veilige situatie, ziet het 
bestuur zich genoodzaakt de ALV op te schorten tot nader 
orde. Zie elder in dit blad.  Safety First!

Vijftig-+ magazine
U heeft een paar weken geleden voor het eerst kennis 
gemaakt met het eerste nummer van ons nieuwe 
magazine. Dit nieuwe blad heeft NIETS met de politieke 
partij met dezelfde naam van doen. Uitgeverij Maypress 
gaf dit maandblad met deze naam al uit ver voordat de 
partij het levenslicht zag. Hopelijk is het blad in goede 
aarde gevallen. ’t Is iets anders dan we gewend waren 
maar aan diversiteit geen gebrek, denken wij.

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. 

Overzicht 
weekactiviteiten
Zie achter in dit blad en 
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. 

Vrijwilligersmiddag
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag in februari kan geen 
doorgang vinden. Het alternatief is in de maak. Rustig 
afwachten.

Ledenpasjes
Het ledenpasje dat u bij aanmelding heeft ontvangen is 
aangemaakt door Unie KBO. Dit betekent niet dat het 
nu niet meer te gebruiken is. Het pasje begint met de 
cijfers 434. Als u gebruik maat van kortingen etc.. via FASv 
of elders, dan kunt u melden dat 343 vervangen moet 
worden door 607.

Kortingen via FASv
I Wij attenderen u op kortingsmogelijkheden via FASv. 
Op onze website en die van FASv vindt u alles keurig 
opgesomd.

Vaccinaties
Inmiddels zijn veel leden al een eerste keer gevaccineerd.. 
Heel fijn dat  velen al de geruststellende prik hebben 
mogen ontvangen. Dat biedt perspectief voor de 
toekomst. Nu nog wachten op groen licht voor 
bijeenkomsten met grotere groepen. Wij staan in de 
startblokken. Alleen nog wachten op het startschot.

Met groet: Uw bestuur. 
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Nood breekt wetten Grappig verhaal
Een kleine boze boer voor de rechter

Het was in 1977 dat deze kleine boer zijn mest (stront) 
van zijn negen koeien niet meer op zijn erf mocht opslaan 
van de gemeente. Hij dacht: dan breng ik het met paard 
en wagen alle dagen naar mijn weiland net buiten het 
dorp. Hij moest dan over een smal weggetje, dat ook 
van hem was. Een smal weggetje noemen ze in Friesland 
een reed. Aan dat weggetje (reed) stond een huisje, daar 
woonde een echtpaar uit Holland en die begonnen te 
klagen over stank. En ze lieten het boertje weten: “Wij 
willen niet alle dagen die vieze stinkende strontkar langs 

ons huis.” Ze sloegen een paal midden in dat weggetje, 
zodat het boertje er niet meer langs kon.

Dit liep zo uit de hand dat het boertje en zijn buurman 
voor de rechter moesten verschijnen. Het boertje 
mocht eerst zijn verhaal doen bij de rechter, maar hij 
was vreselijk zenuwachtig en boos. Waarop de rechter 
tegen het boertje zei: “Als u nu eens heel rustig blijft en 
uw verhaal eens rustig vertelt”. Toen antwoordde het 
boertje: “Mijnheer de rechter, mijn buurman heeft een 
paal in mijn reed geslagen en nu kan ik mijn stront niet 
meer kwijt.”  

SamenSpelen tegen eenzaamheid

Algemene Leden Vergaderig  (ALV) in het gedrang

De ALV is het hoogste orgaan van een vereniging. Leden hebben inspraak inzake alle activiteiten die het bestuur 
gerealiseerd heeft of op stapel heeft staan. Daarnaast vindt jaarlijks een wisseling van een of meerdere bestuursleden 
plaats.

25 maart  2020: ALV vindt geen doorgang door beperkende maatregelen van overheidswege vanwege Covid-19 virus. 
Uitstel vergadering naar 30 sept. 2020. De agenda, de notulen van ALV 2019,  de financiële (door kascommissie en 
accountant goedgekeurde) verslagen en het jaarverslag hebben, volgens de statuten, ruim voorafgaand ter inzage 
gelegen.  

30 sept. 2020: ALV vindt wederom geen doorgang om dezelfde reden als boven genoemd. Ook nu weer lagen de 
bescheiden ter inzage. In het verenigingsorgaan ’De Treffer’ editie 2020 no.8, is het verslag/de bevindingen van de 
kascommissie en accountant gepubliceerd.

07 april 2021: ALV kan ook nu niet doorgaan vanwege beperkende maatregelen inzake het virus. 

Wat te doen ruim na dato 25 mrt 2020:

In overleg met en op aanraden van de notaris zijn we gekomen tot het volgende:
• Gezien de huidige situatie in den lande en de wereld kan een fysieke bijeenkomst niet plaats vinden.
• Gezien de grote omvang van het ledental (ruim 1500) is een virtuele vergadering middels Zoom of ander instrument 

niet te realiseren.
• Gezien het belang van een goed functionerend verenigingsbestuur is een wisseling zoals die voorstond in 2020 en 

voorstaat in 2021 wenselijk voor gezonde continuering van KBO Lichtenvoorde. 
DAAROM:                   
• Het jaarverslag 2020 wordt gepubliceerd op de website.
• De notulen van de laatst gehouden ALV (in 2019) worden eveneens gepubliceerd op de website en in dit blad.
• De akkoord bevindingen betreffende financiën (over het jaar 2020 ) van de kascommissie en de accountant komen 

ook op de website en in dit blad.
• 1. Bestuursverkiezing 2020: Aftredend en herkiesbaar: Hans Halink. Het bestuur stelt voor: Lidy Borgers en Fons 

Bokkers.
• 2. Bestuursverkiezing 2021: Aftredend en herkiesbaar zijn: Thea Elferink, Ton Jolij en Stien Pothof. Aftredend en niet 

herkiesbaar: Marjolein Rosendaal. 
• Het bestuur stelt voor: Lidwien Reukers. 
• Voorstel: Alle kandidaten treden in functie per 07-04-2021 en in de eerst mogelijk komende ALV wordt hun aantreden 

bekrachtigd.
• (Alle kandidaten zijn inmiddels sinds geruime tijd betrokken bij bestuursactiviteiten) 

Indien u niet akkoord kunt gaan met deze voorstellen, zien wij uw reactie graag tegemoet via ons mailadres 
info@kbolichtenvoorde.nl  of in de brievenbus: KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM Lichtenvoorde d.m.v. 
het strookje op bladzijde 21

In samenwerking met Coöperatie DELA en Games for Health onderzoekt de afdeling Geriatrie van het Radboudumc of 
het spelen van digitale spellen sociale contacten bij ouderen kan stimuleren. Met dit project, genaamd SamenSpelen, 
hopen we eenzaamheid onder ouderen te verminderen of te voorkomen. Gezien uw betrokkenheid bij het sociale 
welzijn van ouderen, willen we graag met u bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Corona en eenzaamheid
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat veel ouderen minder fysiek sociaal contact hebben. Ook ervaren veel ouderen 
fysieke, sociale of psychische belemmeringen om het huis uit te gaan. Voor hen biedt laagdrempelig digitaal contact 
mogelijk een oplossing.

Laagdrempelig digitaal contact
We ontwikkelen momenteel een app om eenvoudige spelletjes te spelen. Deze spellen zijn speciaal ontworpen voor 
jong en oud. Het zijn zowel digitale versies van bekende spellen (Galgje en Zeeslag), maar ook gloednieuwe spellen als 
Fotoslang en Emojij. De spellen zijn zo gemaakt dat ze persoonlijk en waardevol contact uitlokken. Ze lijken daarom 
geschikt om bestaande contacten te onderhouden en nieuwe contacten te leggen.

Wetenschappelijk onderzoek
Om inzicht te krijgen in de impact van spel op eenzaamheid is een groot onderzoek opgezet. Dit gebeurt onder leiding 
van Prof. dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar Geriatrie aan het Radboudumc. In het onderzoek worden deelnemers 
willekeurig ingedeeld in één van de drie groepen. De drie groepen ontvangen elk een verschillende versie van de app. 
In elke app zit een interactieve vragenlijst die deelnemers verspreid over 12 maanden beantwoorden. In de apps van 
de twee spelgroepen zit daarnaast een gevarieerd spelaanbod. In de app van de controlegroep worden geen spellen 
aangeboden. Hiervoor hoeven deelnemers alleen de app te installeren.

We zoeken 300 enthousiaste vrijwilligers van 65 jaar of ouder. Met hen hopen we eenzaamheid onder ouderen te 
kunnen verminderen.
Meer informatie over de app en het onderzoek is te vinden op www.samenspelen.online.

Hartelijke groet, namens Radboudumc, Coöperatie DELA en Games for Health
Jeroen Janssen PhD-student
Radboudumc, afdeling Geriatrie Jeroen.Janssen@radboudumc.nl 06 – 31 12 51 41
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Activitaliteit (1)Nieuwe docent bloemschikken

Biljarten bij de KBO

Biljarten wordt vaak geassocieerd met een leuk kroegspel, 
maar het is veel meer dan dat! Naast gezelligheid en 
samen zijn, vraagt het ook techniek en spelinzicht. Het 
biljartspel, dat in de 15e eeuw ontstaan is in Europa, 
werd in eerste instantie buiten op het veld gespeeld. 
Later binnenshuis, eerst op de grond, daarna op een 
tafel met houten randen en een groen kleed om het 
oorspronkelijke gras te imiteren. De houten randen werden 
later de bekende biljartbanden waardoor de bal goed 
gekaatst kon worden. De stokken werden keu`s, waar 
in 1823 het bekende leertje aan de top van de keu (de 
pomerans) gemaakt werd, waardoor er met het krijten 
meer effect gegeven kon worden bij het stoten. Ook bij 
de KBO wordt er enthousiast gebiljart door meer dan 
90 leden, verdeeld over 9 dagdelen. Van maandag t/m 
vrijdag van 19.00-22.30 uur en dinsdag- t/m vrijdag van 
13.30-17.00 uur. Grote initiator van dit alles is De heer Jos 
te Brake. Sinds jaar en dag coördinator van de biljartclub 
binnen de KBO, tevens organisator van de grote najaar-
biljartcompetitie. Daarnaast is Jos ook coördinator en 

leider van de bridgemiddagen op de donderdag. Ook heeft hij jarenlang het clubblad `De Nestor` rondgebracht en op 
donderdagmorgen 8.00 uur  de deuren van `De Treffer` geopend. Een gedreven en plichtsgetrouw man, waarbij het 
spreekwoord: “stille wateren, diepe gronden”, erg toepasselijk is. 

Geboren 24 maart 1939 te Lievelde is Jos tijdens de militaire dienst, samen met zijn ouders verhuisd naar de 
Aaltenseweg in Lichtenvoorde. Daar leerde hij in 1959 Annie, zijn buurmeisje kennen. Doorspekt met smeuïge anekdotes 
vertellen Jos en Annie  over hun eerste ontmoetingen, de enorme bos dahlia`s, de kermis bij café Hogenkamp en het 
vrijerspaadje dat tussen hun beide ouderhuis liep. In 1963 zijn ze getrouwd en gezegend met 3 mooie kinderen. In 
Borculo heeft Jos de opleiding tot schoenmaker gevolgd, waarna hij 2 jaar bij HB Sterenborg schoenfabriek gewerkt 
heeft en daarna bij Gelria. Het gezin heeft, naast veel gelukkige momenten, ook tegenslag gehad. Op 52-jarige leeftijd 
kwam Jos noodgedwongen door ziekte thuis te zitten, maar opgeven is een woord dat niet in zijn woordenboek staat. 
Door de vele vrije tijd die Jos kreeg, heeft hij zich in 1998 aangemeld bij de KBO en is hij begonnen met biljarten. In 
het begin werd er gebiljart in de Antoniushove, waar de KBO een tafel had staan, later in de oude kleuterschool “De 
Kindertuin”. Vanaf het in gebruik nemen van het gebouw “De Treffer” wordt er gespeeld in ruimte 1B, waar twee 
biljarttafels staan, die perfect onderhouden worden door Jos en de firma Oude Nijenhuis te Delden.

Jos vertelt enthousiast over het plezier dat het biljarten en het organiseren van o.a. de competitie hem geeft. Normaal 
kunnen er 10 spelers op een dagdeel deelnemen, 5 spelers per tafel. De groep zelf bepaalt wat er wordt gespeeld. Elke 
groep heeft zijn vaste middag/ avond met dezelfde teamgenoten. Omdat het biljarten op verschillende dagdelen plaats 
vindt en de biljarters daardoor onderling weinig contact hadden, kwamen Jos, Theo van Dillen en Frans Pillen in 1999 
op het idee om een najaarscompetitie op te zetten. Tijdens de competitie, welke in september begint, wordt er libre 
gespeeld.

Voor onze zieken en jarigen

Terwijl de sneeuwvlokken vrolijk naar beneden dwarrelen 
en dartelen, zit ik achter de computer. Het is lang gele-
den dat er zo veel sneeuw is gevallen. Het is een prachtig 
gezicht maar….voor velen onder ons is het ook een groot 
probleem. We durven niet naar buiten. Je zult toch maar 
wat breken. Maar heel veel mensen zag ik gisteren voor-
raden inslaan om deze week door te komen. Ik ook. Voor 
de kinderen is het geweldig en mijn hond ging vanmorgen 
ook uit haar dak toen ze voor het eerst de sneeuw zag en 

voelde. Wim heeft haar uitgelaten en ze rende als een 
dolle hond heen en weer. Ik vond het vreselijk leuk om 
te zien…vanachter het glas. Dat zijn nu de kleine dingen 
waar je van kunt genieten in deze coronatijd. Hopelijk 
kunt u ook van kleine dingen genieten zoals bijv. uw 
verjaardag. Het is allemaal vreselijk kaal. Je mag maar 
1 persoon ontvangen. Ik was laatst bij iemand, op zeer 
hoge leeftijd, die zei: “Misschien wordt dit mijn laatste 
verjaardag en dan moet je het op die manier vieren.”  Dat 
is natuurlijk geen fijne gedachte. Ik wil dan ook iedereen, 
die in deze moeilijke tijd jarig is, van harte feliciteren en 
hopen dat u zich toch een beetje jarig voelt.                                                        
Als je in deze tijd geopereerd moet worden, ben je ook 
het haasje. Veel mensen moeten maanden wachten voor-
dat ze aan de beurt zijn. Als je niet zo veel pijn hebt, is het 
wachten wel vol te houden. Maar alle reguliere zorg staat 
op een zeer laag pitje. Ik wil al deze mensen, die wachten 
op een ingreep, heel veel sterkte toewensen. En dan zijn 
er nog mensen die langdurig ziek zijn. Ook voor hen veel 
sterkte. We hopen dat er over een aantal maanden licht 
aan de horizon verschijnt en dat het langzamerhand weer 
een beetje “normaal” wordt.

Coronatijd  betekent niet automatisch dat alles op 0 staat. Achter de schermen wordt gewoon doorgewerkt.

Annie Wekking en Magda Bosman  hebben na  bijna 30 jaar  als bloemschikdocenten bij KBO, een punt achter 
die periode gezet. Magda en Annie hebben in al die jaren niet alleen gezorgd voor gezellige en leerzame 
bloemschikmiddagen; Heel wat KBO Kerstvieringen werden opgeluisterd met prachtige bloemstukken door beide dames 
gemaakt. De blijdschap op het gezicht van de gelukkigen die na verloting zo’n mooi Kerststuk mee naar huis mocht 
nemen, sprak boekdelen. Maar hoe lang iets ook duurt, aan alles komt een eind. Met warme woorden en een mooi 
boeket bloemen, is afscheid genomen van Annie en Magda. De dames hebben aangegeven om t.z.t tijdens een van de 
bloemschikmiddagen, nog eens aan te komen om afscheid te nemen van hun cursisten.  
Hettie Krajenbrink is de opvolgster van Annie Wekking en Magda Bosman. Voor velen is Hettie geen onbekende. Al 
jarenlang is zij een drijvende kracht binnen Groei en Bloei Oost Gelre -Winterswijk. Hettie verzorgde afgelopen december 
een online kerstworkshop. Voor degen die haar (nog) niet kennen is een kijkje op de website van Groei en Bloei 
misschien wel leuk. Hettie, welkom en succes .
Om praktische redenen zijn met de nieuwe docente voor dit jaar 2021 de bloemschikmiddagen/-data al vastgelegd.
Handig voor de leden die bloemschikken om deze woensdagen te noteren. Niet zeker is of alle data doorgang mogen 
vinden.  

Data van bloemschik -workshops in 2021: 
31 maart, 12 mei, 9 juni.  En 29 september, 3 november, 8 december.
Aanvang 13.30 uur. 
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Op verhaal komenActivitaliteit (2)
Libre: Het vrije biljart, waarbij het de bedoeling is om 
met de eigen bal beide ballen te raken. Het maakt op de 
afstoot na niet uit welke bal eerst geraakt wordt. Bij de 
aanvangsstoot (Acquistoot) is het de bedoeling dat de 
eigen bal via de rode bal de andere lichte bal raakt. Als 
het lukt heeft de speler een punt en mag hij doorgaan. 
Om de eigen lichte bal te herkennen, staat er op 1 lichte 
bal een zwarte stip. 
Het vraagt het nodige aan organisatietalent om de 
speelschema`s naar ieders wens en mogelijkheid goed op 
elkaar af te stemmen. Naarmate de finale in zicht komt, 
neemt de spanning toe. 

Tijdens de finale in december wordt er gespeeld 
in 2x 4 spelers per poule in het bekende knock-out 

systeem. Onder aanmoediging van het publiek, dat met 
belangstelling de vaak zinderende wedstrijden volgt, 
wordt het een ware happening waarbij een hapje en een 
drankje niet ontbreken. De uitslagen van de wedstrijden 
zijn terug te vinden op Jos eigen website: jostebrake.
nl  Voor wie meer informatie wil, is welkom om hier een 
kijkje te nemen en te genieten van de verslagen en foto`s.

Interview met Jos te Brake door Ans Frenken

Van de andere kant bekeken.

Kunnen we het woord nog horen? Ik merk bij mezelf een frisse tegenzin als de zoveelste viroloog weer geduldig 
antwoord moet geven op vragen die al tien keer zijn gesteld. Toch kijk ik maar optimistisch tegen de hele zaak aan. Wat 
kun je anders? Ik heb voor iedere letter van het alfabet wel een positief woord gevonden:

A:  Avondklok. We zijn toch altijd al binnen.
B:  Boodschappen. Vroeg op, niet druk, parkeerplaats genoeg.
C:  Creatievelingen. De middenstand die op vindingrijke manier het hoofd boven water probeert te houden.    
D:  Dankbaar. We hoeven niet meer te werken en lopen dus minder gevaar.
E:  Elkaar. Hebben we nog. Ik denk wel vaak aan degenen die iemand verloren hebben.
F:  Fietsen. Koud,  maar het kan.
G: Gas. De verwarming doet het nog steeds.
H:  Hulp. Er zijn veel mensen die wel ergens mee willen helpen.
I:   Internet. Heeft alle informatie die je maar nodig hebt.
J.  Jaloers. Dat zijn we niet op Rutte en De Jonge.
K:  Kapper. We lopen nog met zijn geld in onze zakken.
L:  Lockdown. Wie doet wat moet, die doet het goed.
M:  Minder verkeer, verkeersdoden en milieuvervuiling.
N:  Nieuwe kleren. Niet nodig; niemand die ze ziet.
O:  Oorlog? We gaan de strijd winnen.
P:  Positief: viermaal negatief getest.
Q:  Quiz. Daar kijk ik graag naar.
R:  Rust. Roest wel!
S:  Scrabble. Herontdekt. 
T:  Traplopen. Als vervanging voor Fitness.
U:  Uitgaan. Nou ja, we zijn toch geen kroegtijgers.
V:  Vaccinatie. Komt er aan.
W:  Wandelen. (i.v.m. R.)

Ik heb nog wel een vraag voor Wopke Hoekstra: 
Waar komen toch al die miljoenen vandaan die we 
niet hadden voor verbetering van de zorg?

Truus Engelbarts
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Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

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

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

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

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

Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.

Uitnodiging
VIER HET LEVEN!

KOM SAMEN DINEREN

UITNODIGING
AAN MENSEN VAN 65 JAAR EN OUDER.

PROJECT ‘Het koksmes snijdt aan twee kanten’

Wees welkom! Bent u 65 jaar of ouder en hebt u het afgelopen (CORONA)  jaar weinig tot geen aanspraak gehad en 
moest u nagenoeg altijd de maaltijden in uw eentje gebruiken? Vindt u het leuk om weer eens met andere mensen aan 
tafel te genieten van een professioneel bereid diner? Dan is deze oproep aan u gericht. 

U bent van harte welkom om in een van de lokale restaurants (gratis) te komen dineren. 
De diners worden aangeboden zodra de situatie het toelaat.

Hoe werkt het?

Bent u geïnteresseerd? Vul onderstaand strookje in of stuur uw gegevens (zie strookje) naar hetkoksmes@gmail.com. 

U ontvangt, zodra de restaurants weer open mogen, een uitnodiging met daarop datum, tijd en naam van het restaurant 
waar u verwacht wordt. 

NB: U kunt ook iemand voordragen voor dit project. 

Project ‘Het koksmes’ is een initiatief van Oost Gelrese ondernemers en de lokale horeca. 

Hierlangs afknippen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJECT ‘Het koksmes snijdt aan twee kanten’.
 
Naam: dhr/mw. .........................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................................

Telefoon:.....................................................................................................................................................................

Evt. e-mailadres:.........................................................................................................................................................

Opmerking:.................................................................................................................................................................

Strookje inleveren op onderstaand adres: 
KBO, Raadhuisstraat 18a.Lichtenvoorde. 

Het ‘Koksmes snijdt aan 
twee kanten’.
 
Een plaatselijke 
ondernemer heeft het 
plan opgevat om mensen 
die het gehele (Corona)
jaar door nagenoeg 
altijd alleen thuis zijn, 
nagenoeg geen bezoek 
ontvangen  en dus ook 
de maaltijd in stilte 
nuttigen, een diner aan 
te bieden. Hij wist veel 
ondernemers te bewegen 
hier een bijdrage aan te 
leveren. Met de in korte 
tijd bijeen gesprokkelde 
gelden kan door de lokale 
horeca (die het zwaar 
heeft in deze Coronatijd) 
een mooi aantal diners 
in hun zaak verzorgd 
worden.( ‘Het mes snijdt 

aan twee kanten’) In 
alle optimisme  was het 
de bedoeling om dat 
diner te plannen in de 
week voor Kerstmis. 
Een leuke geste naar de 
betreffende mensen en 
naar de lokale horeca 
ondernemers. Maar de 
praktijk pakte anders 
uit. Grotere groepen 
mogen niet bijeen 
komen, horeca op slot 
etc. Neemt niet weg 
dat het bedrag er is, de 
horeca gemotiveerd en 
dus gaat het plan door 
zodra het kan. De diners 
worden aangeboden in 
alle dorpen binnen Oost 
Gelre. Zie pagina 12 in 
dit blad en hou de ELNA 
en Groenlose Gids in de 
gaten.

Bijzonder diner-project 
in Oost Gelre
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Van digibeet naar digibeter (1)

sinds 1897

Hét vertrouwde adres

Rapenburgsestraat 32   7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419   www.zeilerlichtenvoorde.nl

Waar zijn die tips voor nodig?

De computer is net als een auto: hij moet af en toe onderhouden worden. Hoe intensiever u de pc gebruikt, hoe 
sneller de harde schijf volstroomt met allerlei bestanden en programma's. De computer wordt langzamer. Dat merkt 
u vooral als u meerdere programma's open hebt staan en bij het starten van apps.
In Windows 10 zijn de belangrijkste onderhoudstaken op de achtergrond ingepland. Daar hoeft u dus niet naar om 
te kijken. In dit artikel leggen we uit wat u zelf periodiek kunt doen. Voer enkele keren per jaar dit type onderhoud 
uit en houd de computer zo in topvorm.

Tip 1: verwijder overbodige apps.

Een programma geïnstalleerd dat u eigenlijk niet gebruikt? Verwijder het dan van de computer. Denk hier bij 
betaalde programma's goed over na. Gratis programma's die nog verkrijgbaar zijn, kunt u opnieuw downloaden. Bij 
een app waar u voor hebt betaald, kan dat vaak niet.
Verwijder apps (ook wel programma's) als volgt:
• Klik op de Startknop (met het Windows-logo, linksonder in beeld).
• Klik op Instellingen (pictogram van een tandwiel).
• Klik op Apps. Ziet u dit niet staan? Klik dan linksboven in het venster op Start om naar de startpagina te gaan.
• Een overzicht van de apps op de computer opent. Klik op de app die u wilt verwijderen.
• Klik op Verwijderen > Verwijderen.
• Volg eventueel de instructies. Klik bijvoorbeeld op Ja als u de vraag krijgt of Windows wijzigingen mag 

aanbrengen aan de computer.
• Het verwijderprogramma gaat van start. Klik eventueel enkele keren op Volgende of Next.
 Het programma / de app is verwijderd.

Tip 2: zelf startende programma’s uitschakelen

Wist u dat tegelijk met Windows allerlei andere apps starten? Van sommige apps is dat logisch en handig, zoals 
het antivirusprogramma. Maar programma's die u niet elke dag gebruikt hoeven niet automatisch op te starten. 
Dat opstarten van allerlei programma's kost Windows alleen maar kracht. Bij Taakbeheer staat welke programma's 
automatisch starten. Schakel de zaken die niet noodzakelijk zijn via dit menu uit. Dat werkt zo:
• Klik met de rechtermuisknop op de Startknop.
• Klik in het menu op Taakbeheer.
• Klik eventueel op Meer details.
• Klik op het tabblad Opstarten.
• Een overzicht van programma's opent. Achter elk programma staat 'Ingeschakeld' of 'Uitgeschakeld'. 
• Klik rechtsonder op Uitschakelen.
Let op: schakel alleen programma's uit waarvan u weet wat ze doen. Komt de naam u niet bekend voor of weet u 
niet wat het voor programma is? Laat de toepassing dan ingeschakeld.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde De Treffer  KBO Lichtenvoorde16 17

Van digibeet naar digibeter (3)Van digibeet naar digibeter (2)
Tip 3: maak de harde schijf leger

Tijdens het computeren worden op de achtergrond allerlei gegevens opgeslagen. Op den duur kunnen deze gegevens de 
harde schijf vervuilen, waardoor de computer trager wordt. Maak de harde schijf schoon als de computer traag is. Het 
gaat zo:
• Klik in de Taakbalk op de Verkenner (pictogram van een map).
• De mappen en harde schijven op de computer staan in de Verkenner. Klik indien nodig op Deze pc om alle schijven te 

zien.
• Klik in het linker vak met de rechtermuisknop op de schijf die u wilt opschonen.
• Klik op Eigenschappen.
• Klik in het nieuwe venster op Schijfopruiming.

• De computer zoekt naar overbodige bestanden. Dit kan enkele minuten in beslag nemen. De bestanden worden 
getoond in een lijstje. De bestanden die zonder problemen kunnen worden verwijderd, zijn al aangevinkt. Let goed 
op wat u laat verwijderen. Weg is weg. Weet u niet zeker of het goed is, verwijder dan het vinkje in het hokje door 
erop te klikken.

• Klik op OK om de bestanden te verwijderen.
• Het kan zijn dat u uw keuze moet bevestigen. Klik dan op Bestanden verwijderen.
Het verwijderen van bestanden kan even duren. Soms lijkt het of het programma is vastgelopen, maar dan moet u even 
geduld hebben.

Tip 4: defragmenteren

Op de harde schijf worden alle programma's 
en bestanden opgeslagen. Hiervoor zoekt de 
computer lege plekjes op de harde schijf. De 
computer verspreidt de gegevens over die lege 
plekjes. Programma's en bestanden worden 
dus gefragmenteerd, zoals dat heet. Als een 
programma of bestand over te veel lege plekken 
is verspreid, moet de computer de informatie 
bij al die plekken 'ophalen'. Dit zorgt voor 
een langzamere computer. De oplossing is 
defragmenteren.
Windows 10 voert wekelijks automatisch 
schijfdefragmentatie uit. Het kan geen kwaad 
dit zelf een keer extra te doen wanneer u 
handmatig veel software en bestanden hebt 
verwijderd. Defragmenteren is overigens niet 
geschikt voor SSD-schijven. Windows 10 voert 
standaard geen defragmentatie uit op SSD-
schijven, deze worden wel geoptimaliseerd zodat 
ze goed blijven werken.
Defragmenteren werkt zo:
zie volgende pagina

• Klik in de Taakbalk in de zoekbalk met daarin een pictogram van een vergrootglas.
• Typ het woord 'defragmenteren'.
• Klik op Stations defragmenteren en optimaliseren.
• Er opent een overzicht van alle harde schijven die aan de computer verbonden zijn. Er staat bij of de schijven recent 

zijn gecontroleerd. Ook ziet u of er actie nodig is. Dan staat er bijvoorbeeld 'Optimalisatie nodig'.
• Klik op de schijf die u wilt defragmenteren.
• Klik op Optimaliseren.
Het proces start automatisch en is doorgaans snel voltooid. Schijfdefragmentatie is overigens alleen nodig als de schijf 
meer dan vijf procent gefragmenteerd is.

Tip 5: tijdelijke bestanden verwijderen

Tijdelijke bestanden zijn, zoals de naam al zegt, bestanden die maar kort nodig zijn. Berucht zijn de tijdelijke bestanden 
die na een update van Windows overblijven. Windows ruimt deze niet op maar laat ze staan. Vele GB's aan ruimte 
nemen die bestanden in, terwijl ze makkelijk weg kunnen. Verwijder die tijdelijke bestanden zo:
• Klik op de Startknop.
• Klik op Instellingen (pictogram van een tandwiel).
• Klik op Systeem. Ziet u dit niet staan? Klik dan linksboven in het venster op Start om naar de startpagina te gaan.
• Klik op Opslag.
• Klik op Tijdelijke bestanden.
• Zet bijvoorbeeld een vinkje bij Windows update opschonen.
• Klik op Bestanden verwijderen.
Het verwijderen kan een tijd duren. Wacht rustig af tot het klaar is.

Meer onderhoud
Andere acties die vaak worden genoemd in verband met onderhoud, zijn het maken ven een backup van belangrijke 
bestanden en het geregeld maken van een herstelpunt. In een volgend artikel zullen we daar verder op in gaan. Voor nu 
hebt u voldoende stof om aan de slag te gaan. Gewoon durven. Succes.
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Gemeente informeert (2)

U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts.  Neem naar uw afspraak 
alle formulieren van het CBR mee. Heeft u een medische aandoening? Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan 
bezoekt u ook een medisch specialist.
3. Laat uw gezondheid onderzoeken.
De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Doet de arts dit online, dan 
komen de formulieren automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan 
stuurt u deze zelf naar het CBR.
4. CBR beoordeelt uw aanvraag.
Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt bent om te rijden 
(rijgeschikt). Soms is een rijtest of aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u 
opnieuw een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling door het CBR.
5. Uw rijbewijs verlengen.
Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs verlengen bij uw gemeente.

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs in.

Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de Gezondheidsverklaring in te 
vullen.

75-plussers mogen 1 jaar doorrijden met een verlopen rijbewijs.

Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. 
Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze 
administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan 
om met een verlopen rijbewijs te rijden. 

Met deze tijdelijke regeling krijgt het CBR tijd om de achterstand bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen weg 
te werken. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u van het CBR een brief als u in de regeling valt. Daarin 
staat uitgelegd wat het betekent en wat u moet doen. Heeft u al een Gezondheidsverklaring ingevuld en valt u in de 
regeling? Dan ontvangt u rond 1 december een brief.

Niet alle 75-plussers vallen in de regeling. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

• een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker 
(rijbewijs T);

• een volledig en correct ingevulde Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep
• een rijbewijs hebben dat minimaal 5 jaar geldig is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
• blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u meewerkt aan de 

medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt. 

Gemeente informeert (1)

Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen?

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet 
u medisch gekeurd worden. Hiervoor moet u een Gezondheidsverklaring 

invullen. Hebt u enige ervaring met DigiD en internetbankieren dan kunt de digitale mogelijkheden gebruiken. U hebt 
wel DigiD  maar niet de ervaring, vraag iemand om te helpen. Hebt u geen DigiD maar wel internet dan kunt u die 
verklaring downloaden via de CBR webshop. Geen internet: dan kan het via het gemeenteloket. Verdere info en uitleg 
hieronder. Let op: niet alle informatie is voor iedereen belang. Kijk 
dus goed of het op uw situatie betrekking heeft.

Hoe kom ik aan een Gezondheidsverklaring?
Dat kan op de volgende manieren:

DIGITAAL

• Via Mijn CBR.nl voor het online kopen en invullen van een  
Gezondheidsverklaring. Inloggen op Mijn CBR gaat via DigiD met sms-controle en betalen gaat via iDeal. Nadat u uw 
gezondheidsverklaring hebt ingevuld en betaald, ontvangt u per mail meer informatie.

Tip: digitaal indienen versnelt het proces.

• Via de CBR webshop, www.cbr.nl voor een papieren Gezondheidsverklaring. Dit kost 10 euro extra. De verklaring is 
zonder DigiD te bestellen en wordt binnen 5 werkdagen verstuurd. Betalen gaat via iDeal dus internetbankieren.

Bestuurders van 75 jaar en ouder én beroepschauffeurs vullen zelf de vragen in. De papieren gezondheidsverklaring 
bevat niet meer het deel dat altijd door de arts werd ingevuld. Na het invullen van de vragen stuurt u het formulier op 
naar het CBR.

Van het CBR ontvangt u daarna het standaard keuringsverslag. Dat moet voor ouderen en beroepschauffeurs altijd 
door een arts  worden ingevuld. Oók ontvangt u dan van het CBR al eventuele andere verwijzingen (bijvoorbeeld naar 
een specialist). U kunt ervoor kiezen dit per post te ontvangen. Maar u kunt het verdere verloop ook digitaal doen, dit 
verkort de doorlooptijd aanzienlijk. 

PERSOONLIJK (via gemeente)

• bij de balie Burgerzaken. Hiervoor moet u een afspraak(externe link) op de website van de gemeente Oost Gelre of…
• Maak telefonisch een afspraak op werkdagen met balie Burgerzaken, tel.: (0544) 39 35 35

Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs:

1. Vul een Gezondheidsverklaring in.  
Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van 
uw Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale 
verwerking minder foutgevoelig.
2. Maak een afspraak met een keuringsarts.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde De Treffer  KBO Lichtenvoorde20 21

De Gemeente informeert (3)

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

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen 
(C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met 
aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, 
ingehouden of geschorst vallen ook niet in de tijdelijke 
regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een 
besluit heeft genomen na een mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland 
rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het 
Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast 
geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het 
is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de 
hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruikmaakt van de 
tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, 
dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:
• De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 

1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs 
verloopt . U ontvangt hierover een brief van het CBR.

• U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen 
datum.

• De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw 
rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw 
rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijsregister dat uw 
verlopen rijbewijs nog geldig is.

• In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid 
aan de hand van uw Gezondheidsverklaring en de 
medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid 
heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en 
vervalt de administratieve verlenging.

• Daarna kunt u bij uw gemeente een afspraak maken om 
uw rijbewijs te verlengen.

We hopen dat met deze informatie de weg om het 
rijbewijs te verlengen wat soepeler verloopt. Hulp kunt 
u ook ontvangen bij de computerinloop KBO en bij de 
Bibliotheek Oost Achterhoek. Ook verzorgt de KBO en de 
Bibliotheek samen  cursussen DigiD 
(Digisterker). Informeer rustig. Kijk op 
de website van beide organisaties en geef u op of bel 
0641130412.

Succes. 

Nood breekt wetten

Indien u niet akkoord kunt gaan met deze voorstellen van pagina 6, zien wij uw reactie graag tegemoet via ons 
mailadres info@kbolichtenvoorde.nl  of in de brievenbus: KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM 
Lichtenvoorde d.m.v. onderstaand strookje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam: dhr./ mw.:  ………………………………………………………….................................lid van KBO Lichtenvoorde. 

Adres:    ………………………………………………………………....................................................................

Woonplaats:  ……………………………………………………………….....................................................................

Telefoon:  ……………………………………………………………........................................................................

Gaat NIET akkoord met voorstel bestuurswisseling 2020 en 2021.
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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. 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

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



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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