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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 8 april 2021 inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' mei 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

Beste leden

Vrolijk voorjaar 2021
Na een uitbundige winterweek vol sneeuw- en ijspret 
waren daar plotseling, uit het niets, de dappere krokussen 
en narcisjes. Wat mogen we ons gelukkig prijzen met een 
woonplek in het landelijke oosten van Nederland. En niet 
te vergeten het mogen wonen in onze mooie gemeente 
Oost Gelre, waar men in perken en parken kwistig 
strooide met bolletjes van diverse voorjaarbloeiers. 
Vrolijkheid ten top als je rondfietst en wandelt. Vrolijkheid 
ten top op onze voorpagina. Vrolijkheid spreekt uit de 
reacties op het project ‘Het Koksmes snijdt aan twee 
kanten’. En vrolijkheid in uw brievenbus; Een kleine 
Paasattentie voor de leden vinden we wel op zijn plaats in 
deze tijd van sociale ontberingen. 
Nog even volhouden en dan gaan we elkaar weer zien. 
Of we de komende weken de deur van ‘De Treffer’ weer 
op een kier kunnen zetten voor een aantal activiteiten? 
We leven van persconferentie naar persconferentie. 
Maar als het zover is, bent u de eerste die het kan lezen 
hier, op de website of in de ELNA. Het bestuur staat in de 
startblokken. 
Maar eerst vieren we Pasen. Het hoogtepunt van het 
kerkelijk jaar. Wat was het een vreemde aanloop naar 
dit feest. Maar over een paar dagen is het weer zover. 
Beperkt aantal diensten in een gereduceerd aantal kerken  
Geen groots koorgezang dat klinkt. Maar wat fijn dat 
gelovigen via de moderne media toch digitaal ‘aanwezig 
kunnen zijn’ om mee te vieren. Pasen, nieuw leven, nieuw 
begin. Voorjaar 2021; een nieuw begin voor uw bestuur. 
Drie nieuwe bestuursleden die ons team gaan versterken 
stellen zich graag in dit blad aan u voor. Nieuwe 
bestuursleden, enthousiast en vooral van belang… niet 
onbekend met onze KBO cultuur. Zij hebben er zin in. Op 
naar al het nieuwe van voorjaar 2021! 
Vrolijke, fijne, zalige en goede Paasdagen wens ik u 
toe. En daarnaast natuurlijk  mooie lentedagen, goede 
gezondheid  en een goed vooruitzicht! 

Stien Pothof, vz

Van de voorzitter
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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 Ledenvergadering
 De jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) gepland 
voor woe. 7 april a.s. gaat, zoals reeds eerder is bekend 
gemaakt, om de bekende reden niet door. In de vorige ‘De 
Treffer’ hebben wij het document ‘Nood breekt wetten’ 
gepubliceerd. Daar zijn geen reacties op binnen gekomen. 
Wat betekent dit?
 De voorgedragen kandidaten mogen zitting nemen 
in het bestuur. Inmiddels zijn we een maand en een 
paar bestuursvergaderingen verder.  Volgens statuten 
en huishoudelijk reglement kiezen leden nieuwe 
bestuursleden. Daarna verdelen bestuursleden onderling 
de taken en functies.  

Wat gaat er nu veranderen?: 
• De voorgedragen kandidaten  Lidy Borgers, Lidwien 

Reukers en Fons Bokkers kunnen opgenomen worden 
in het bestuur. 

       Zij stellen zich elders in dit blad aan  u voor. 
• Beoogde plannen betreffende samenstelling van uw 

bestuur na 7 april:    
voorzitter: Lidwien Reukers
secretaris: Jan Wolterink.  
penningmeester: Fons Bokkers. 
De volgende bestuursleden vertegenwoordigen een 
werkgroep in het bestuur: 
Thea Elferink en Lidy Borgers (welzijn), 
Ton Jolij (educatie)
Stien Pothof (cultuur)
Hans Winters (redactie/pr)
Hans Halink (ondersteuning algemeen)
• In de eerst volgend ALV wordt de verkiezing van 

de 3 nieuwe leden bekrachtigd. Dan wordt, na een 
zittingsperiode van 6 jaar, officieel afscheid genomen 
van Marjolein Rosendaal.  

• Het bestuur is met de komst van 3 nieuwe leden 
uitgebreid tot 9 personen. 

Jaarverslag 2020
Het jaarverslag (dat in de eerstkomende ALV goedgekeurd 
moet worden) vindt u op onze website onder het kopje 
‘nieuws’. Een onderdeel ‘Voorwoord’ kunt u lezen in deze 
‘De Treffer’ op pag. 8.

Kascontrole
Medio maart heeft, zoals 
statutair verplicht, de 
kascontrole plaats gevonden. 
De kommissie was tevreden 
over het resultaat. De jaarstukken zijn eveneens naar 
de accountant gegaan ter controle. De  bevindingen van 
beide inspecties leest u in de volgende ‘De Treffer’.  

Oproep om nieuwe leden kascontrole 2022
Het bestuur zoekt 2 leden om volgend jaar de kascontrole 
te verrichten. Enige affiniteit met  cijfers en kennis van 
zaken is gewenst. U mag contact opnemen  met Hans 
Halink. (0544-374744) tussen 17.00 en 19.00 uur. 

Functies en taken binnen KBO Lichtenvoorde
In de eerste 2 maanden van dit jaar hebben een paar 
bestuursleden zich gebogen over reeds aanwezige 
documenten ‘Functies en taken van bestuur en 
werkgroepen’ uit  2010. De 2 documenten zijn 
grondig tegen het licht gehouden, geactualiseerd en 
gemoderniseerd. Wij hebben het eindresultaat op de 
website geplaatst. Te vinden onder nieuws; Documenten 
organisatie.

Magazine Vijftig+
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. 

Contributie en afdracht voor  deelname aan 
activiteiten  
De jaarlijks verenigingscontributie ad € 25,00 per lid 
wordt/werd medio maart geïnd. Voor dat bedrag bent 
u lid van onze vereniging, lid van FASv, u ontvangt het 
eigen maandblad ‘De Treffer’ en het magazine Vijftig+. 
Uw belangen worden behartigd door de overkoepelende 
organisatie FASv en De KoepeL Gepensioneerden. 
Er wordt dit jaar niets geïnd voor activiteiten. 

Fundering nieuwe Antoniushove
wordt aangelegd
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Van de bestuurstafel (2) In herinnering
Overzicht week-activiteiten
Zie achter in dit blad en ook www.kbolichtenvoorde.nl

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 maakt van kortingen etc. via FASv 
of elders, dan kunt u melden dat 343 vervangen moet 
worden door 607. 

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

Vaccinaties/bestuur in de startblokken: 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

Voor onze zieken en jarigen

De vorige keer dat ik dit artikel schreef, sneeuwde het. Dit 
keer staat de zon al een aantal dagen hoog aan de hemel 
en krijg je het lentegevoel. Overal bloeien de krokussen 
al. Maar…. 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Het is ook 
veel te vroeg voor de tijd van het jaar zo mooi. Het geeft 
echter wel een vrolijk gevoel.
Weet u wat ook een vrolijk gevoel geeft. Dat de kappers 
weer open zijn. Mijn man en ik waren de eerste klanten 
na de lockdown. Wat waren we blij. Eindelijk van het co-
ronakapsel af. Wim zag er uit als een oude rocker met de 
haren naar achteren, vol met gel om de boel op zijn 

plek te houden. Het leren jasje ontbrak nog. En het is echt 
waar. Als je haar weer goed zit, voel je je toch een ander 
mens.
Ik hoop dat u zich met uw verjaardag ook een anders 
mens voelt. Ik weet nog dat mijn moeder mij als kind 
vroeg op mijn verjaardag: ”Hoe voel je je nu?” En ik zei: 
”Jarig”. Hopelijk hebt u dat gevoel ook ondanks deze coro-
natijd. Ik wil u allen dan ook van harte feliciteren en een 
hele fijne dag wensen.
Door de corona zijn er veel mensen ziek. Veel mensen 
hebben lichte klachten maar er zijn er genoeg die ernstig 
ziek zijn. Mijn zus is een van de mensen die ernstig ziek 
is geweest door corona. Nu gaat het langzamerhand iets 
beter. Maar ze appte: “Niemand hoeft me te zeggen dat 
corona maar een griepje is” 
Deze keer wil ik alle mensen die corona hebben het aller-
beste toewensen. Hopelijk gaat het vaccin zijn werking 
doen. 
De “normale” zieken wil ik ook niet vergeten. Ook hen wil 
ik van harte beterschap wensen. Hopelijk maakt die ene 
zwaluw voor u wel zomer en gaat u weer een zonnige tijd 
tegemoet.

Ans Vonhof

Het is een fijne en goede gewoonte om tijdens de Algemene Ledenvergadering onze leden, die ons het afgelopen jaar 
zijn ontvallen, in herinnering te brengen. Dit doen we door hen met naam te noemen en met bloemen en kaarslicht 
te eren.  In 2020 kon en ook dit jaar kan dit moment niet plaats vinden. Met dit gedicht willen wij stilstaan bij dierbare 
vrienden en vriendinnen die we niet meer treffen tijdens bijeenkomsten, uitstapjes of die we thuis bezochten.

Mensen bestaan voor mensen

Mensen bestaan voor mensen 
en het heengaan van de een 
roept gemis voor de ander op.

Waar leven is, is de dood. 
Waar bloei is, is verval.
En waar de lente aangroeit
wacht reeds de herfst.

Bestaan betekent er eens niet meer zijn.
Dat weten we, dat wisten we. 
Maar als de dood heeft toegeslagen 
is de de erkenning zwaar.

Het lijkt onaanvaardbaar, oneerlijk
En onze tranen zijn ons verzet, ons enige verzet
dat we verdriet noemen. 
Niemand kan mijn tranen wegnemen, ze mogen er zijn. 
Maar dat jij uit ons midden weg bent 
doet heel lang pijn.

Uit mijn herinneringen put ik hoop
op veerkracht en moed.
En kijk... wat doen die herinneringen mij goed.  
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Voorwoord jaarverslag 2020 (2)Voorwoord jaarverslag 2020
Omdat  en vereenzaming doelloosheid en te weinig 
zingeving voor leden op de loer liggen nu men elkaar 
niet mag ontmoeten, werd in maart besloten een KBO 
‘Praotlijn’ in het leven te roepen. Leden en ook niet leden 
zouden met (hulp)vragen of gewoon bij behoefte aan een 
praatje kunnen bellen met een der bestuursleden of een 
Vrijwillige Ouderen Adviseur. Het gehele jaar door heeft 
echter niemand gebruik gemaakt van die mogelijkheid. 
Misschien mogen we voorzichtig concluderen dat hier 
in ons leefgebied nog echt sprake is van omzien naar 
elkaar en ‘naoberschap’. Om contact met de leden te 
houden en om hen te bemoedigen tijdens de bijzondere 
Coronabeperking, was er voor iedereen in december een 
prachtige kerstkaart om hen een riem onder het hart te 
steken. Voor alle vrijwilligers was er in juni een kaart met 
bemoedigende tekst om hen een hart onder de riem te 
steken. 

De ledenwerfactie, die ook in 2020 van september t/m 
december weer op de rol stond, heeft zeker mede door 
de stopzetting van alle activiteiten minder nieuwe leden 
opgeleverd dan wenselijk is. Reden voor het bestuur 
om de RABO Clubsupportactie (opbrengst € 886,13) 
aan te grijpen om middelen te werven om, zodra de 
situatie weer naar normaal teruggekeerd is, in 2021 een 
wervingscampagne op touw te zetten om 50-plussers te 
bewegen tot een lidmaatschap van KBO Lichtenvoorde. 
Een gezonde leeftijdsopbouw binnen de vereniging wordt 
nagestreefd. De maatschappij verandert elk jaar sneller. 
Zaak is het om dat tempo te volgen om zo adequaat aan 
te sluiten bij de educatieve en recreatieve behoeften van 
zowel de jongere als de oudere leden. 

Maar er is ook positief nieuws te melden in 2020. Na een 
grondige voorbereiding en een mooie samenwerking 
met de drukkerij, mocht 30 januari een nieuw 
verenigingsmagazine het levenslicht aanschouwen. Vaste 
schrijfsters Diny Geerding en Truus Engelbarts hielden 
de boreling die de passende naam ‘De Treffer’ kreeg, ten 
doop. Koffie met gebak was er voor de 30 distributeurs 
die op ‘Kraamvisite’ kwamen.

Mede door de fijne samenwerking met de gemeente 
Oost Gelre, bij name van mw. Ilse van de Kamp (beroeps 
ouderen adviseur), kan er vaak snel en adequaat hulp 
aan ouderen geboden worden door onze Vrijwillige 
Ouderen Adviseurs (VOA’s). In 2020 werd een VOA cursus 

in Lichtenvoorde georganiseerd voor geïnteresseerden. 
Maar liefst 10 personen meldden zich hiervoor aan. 
Helaas konden slechts 2 van de 6 cursusdagen gegeven 
worden. Corona gooide roet in het eten. Ook de mensen 
van de belasting- en adviesservice konden in 2020 minder 
goed uit de voeten als het op bezoeken van hun cliënten 
aankwam  Hulp en advies per telefoon of zittend in een 
grote tuin bood soelaas. Deze twee groepen vrijwilligers 
spelen vaak een grote rol in het persoonlijk welzijn van 
ouderen met een specifieke sociaal-maatschappelijke 
hulpvraag. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan de 
gemoedsrust van veel ouderen. 
 
Ook in 2020 vonden er weer bijeenkomsten plaats van de 
KBO afdelingen van Oost Gelre. Praktische bestuurszaken, 
het ontplooien van nieuwe activiteiten en de toekomst 
wel/niet onder de Unie KBO, waren telkens weer 
agendapunten. Het laatste wel als heikel speerpunt. In 
december bleek dat uiteindelijk binnen het cluster Oost 
Gelre alleen Lichtenvoorde en Lievelde de grote overstap 
naar een ander organisatie aandurfden. 

Mw. Gini Karsijns vertegenwoordigt KBO Lichtenvoorde 
in Seniorenbelang. Dit orgaan komt op voor de belangen 
van alle ouderen (wel of geen lid van een ouderenbond) 
van de gemeente. Er is, door de prettige en nauwe 
samenwerking met mw. Karsijns en Seniorenbelang 
sprake van een zinvolle kruisbestuiving als het gaat om 
het elkaar voorzien van nieuwe input. Helaas was dit 
Gini’s laatste jaar. Haar statutair aftreden maakt dat wij 
moeten uitzien naar een ander contactpersoon.   
 
Dank aan al die 140 vrijwilligers die hun steentje bijdragen 
om onze vereniging als een mooi bolwerk uit te dragen, is 
hier op zijn plaats.  
Veel van de vernieuwingen die binnen onze vereniging 
plaats vinden, komen voort uit de constructieve 
bijeenkomsten van de 3 werkgroepen Welzijn, Educatie en 
Cultuur. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersmiddag hebben 
we mw. Thea Elshof–te Pas (25 jaar) en mw. Gerrie Mols 
en de heren Aloys Heutinck en Gerard Oosterman (alle 
drie 12 1/2 jaar) in het zonnetje gezet. Zij hebben zich 
zowel in woord als in daad meer dan voortreffelijk ingezet 
voor KBO Lichtenvoorde.   
 
De prettige relatie met onze medebewoner Longa ’30 
maakt dat we in goede harmonie onder één dak huizen. 

(Volledig jaarverslag te vinden op de website)

Beste leden, 
 
Namens het bestuur van de KBO Lichtenvoorde mag ik u 
het jaarverslag 2020 aanbieden.  
 
Krachtige Belangen Organisatie Lichtenvoorde,  ‘Actief 
voor en door 50-plussers’. 
 
2020: een mooi rond, makkelijk jaartal. Maar glad, 
rond en soepel blijkt voor dit jaar een geheel foute 
interpretatie. Sinds de Tweede Wereldoorlog was er geen 
grilliger verlopen jaar dan 2020. Kwamen er vlak voor 
de jaarwisseling al verhalen over een geheimzinnig virus 
dat in China de kop op had gestoken en zich langzaam 
onze kant uit bewoog, zaten we er ruim 2 maand later 
met zijn allen tot aan de nek toe in. Het COVID-19 virus, 
Corona, had Azië, Europa en tevens de rest van de 
wereld ‘veroverd’. Op 12 maart kondigde premier Mark 
Rutte een grote lockdown voor het gehele land af. Het 
overgrote deel van alle sociale, economische en culturele 
activiteiten werden tijdelijk, nagenoeg tot stilstand 
gebracht om verdere besmettingen te voorkomen. 
Op die 12e maart werden ook bij onze vereniging per 
onmiddellijk alle activiteiten stop gezet. Korte lijnen, 
vlotte communicatie via app, website, ELNA en mond 
op mond berichtgeving zorgden er voor dat in no-time 
iedereen op de hoogte was van de sluiting van ‘De 
Treffer’. Maar wanneer deze weer open zou kunnen? 
Dat bleef maandenlang de vraag. Alle noodzakelijke 
voorzorgsmaatregelen getroffen hebbende en deze 
nauwkeurig in acht houdend, werd besloten om per 
maandag 30 aug. weer te starten voor die leden die het 
aandurfden om in openbare gelegenheden op gepaste 
afstand van 1,5 m. bijeen te komen. Maar het bleek van 
korte duur. Per 1 oktober moest het bestuur wederom 
tot sluiting overgaan. En dat zou zo blijven tot aan de 
jaarlijkse winterstop.

2020 werd bepaald niet het jaar waarin we samen met 
de werkgroepen en alle andere talrijke vrijwilligers veel 
hebben kunnen realiseren. Bestuurlijk mochten wij ons 
gelukkig  prijzen met een gezellige, creatieve en hard 
werkende club mannen en vrouwen. Fysiek in vergadering 
bijeen zijn, was verboden. Dit noopte tot andere vormen 
van overleg. En zoals overal in den lande kwam het 

bestuur maandelijks thuis ‘bijeen’ via het beeldscherm. 
De zgn. ZOOM vergaderingen gaan als officiële  
bestuursvergaderingen de boeken in.

De Algemene Ledenvergadering ALV, gepland op 25 
maart, mocht ook geen doorgang vinden. Het hoogste 
orgaan binnen en vereniging werd lamgelegd. Geen 
discussie, geen meedenkende leden, geen stemming, 
geen bestuurswisseling. Alles werd opgeschoven naar 30 
september. En wederom mocht het niet zo zijn. En dat in 
een jaar waarin het bestuur voor een grote keus stond. 
Hoe verder in de toekomst? Hoe te handelen in onze 
relatie met de Unie KBO? 
Gelukkig hadden de leden tijdens een buitengewone 
ledenvergadering op 3 december 2019 aan het bestuur 
mandaat verleend om, wat de toekomst en het belang 
van leden en de vereniging betreft, te handelen naar 
eigen eer en geweten. 
 
Want 2020 bleek het jaar waarin KBO en PCOB 
nog steeds geen fusievereniging zijn geworden. In 
tegendeel. Verschil van mening over diverse zaken en 
met name de hiërarchische opbouw/structuur van 
de nieuwe organisatie maken dat men nu op licht 
federatief niveau met elkaar samenwerkt. Vanuit het 
bureau te Nieuwegein verzorgt men gezamenlijk het 
maandmagazine, de belangenbehartiging, ondersteuning 
en ledenadministratie. Omdat het bestuur van KBO 
Lichtenvoorde samen met een 12 tal andere verenigingen 
binnen de Gelderse bond een ander toekomstbeeld voor 
ogen staat, werd medio 2019 het lidmaatschap bij KBO-
Gelderland opgezegd. Ontwikkelingen en gesprekken 
ten spijt hebben het bestuur niet op deze schreden doen 
terugkeren. Besloten werd om samen met 12 andere 
Gelderse verenigingen een lidmaatschap aan te gaan bij 
de Federatie Algemene Senioren verenigingen (FASv), 
hiermee vallende onder Koepel Gepensioneerden. Voor 
de ledenadministratie gaat gebruik gemaakt worden van 
het LEA, het systeem dat de KBO-Brabant gebruikt. 

De activiteiten konden, zoals hierboven gezegd, nagenoeg 
niet uitgevoerd worden. Zowel voor de binnen- als 
de buitenactiviteiten werd pas op de plaats gemaakt. 
Geen dagtocht naar het Rijksmuseum, geen 5 daagse 
en 7 daagse reis. Niet wandelen, fietsen, jeu de boules 
of wandelvoetballen. Zelfs de Kerstviering kon geen 
doorgang vinden. 
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Even voorstellen..

Voorwoord jaarverslag 2020 (3)
Vier keer per jaar komt het overkoepelend bestuur, 
Stichting welzijn voor Jong en Oud Lichtenvoorde (SJOL) 
in vergadering bijeen. Agendapunten als: Onderhoud, 
beheer, schoonmaak, energie, verhuur aan derden 
en financiën komen telkens ter tafel. SJOL mag zich 
verheugen een financieel gezonde stichting te zijn. 

2020; Een jaar met veel te weinig ontmoeting en 
activiteit. Maar wel een jaar vol solidariteit .

Met groet, 
Stien Pothof-Oolthuis. Voorzitter.

Enthousiast, sportief en actief, dat ben ik!

Lidwien Reukers is mijn naam, 65 jaar en ruim 45 jaar 
getrouwd met Lau Reukers. Sinds 2000 wonen wij met 
heel veel plezier in de Batenburgh. 
Afgelopen jaar ben ik gestopt met werken bij Careaz. 
Hoofdzakelijk was ik werkzaam op locatie Antoniushove. 
In mijn arbeidzame leven heb ik bij Careaz verschillende 
functies gehad. In mijn werk heb ik veel mensen leren 
kennen. Dat heeft mij veel plezier en enthousiasme 
gebracht mijn leven. 
Samen met mijn man hebben wij mooie (fiets)reizen 
kunnen maken. Omdat wij geen kinderen hebben waren 
wij ook wat makkelijker in de gelegenheid om met enige 
regelmaat langere periodes van huis te gaan. Onze 
fietsreizen brachten ons in verre oorden. Landen over de 
gehele wereld.
O.a. Afrika, Brazilië, Argentinië, Cuba en Azië. In 
Thailand hebben ze ons het vaakst zien rondtoeren. We 
gaan daar graag naar toe. Voor ons een land waar de 
gezondheidszorg goed geregeld is, de mensen aardig en 
behulpzaam zijn en de natuur niet te vergeten. Maar ook 
het eten is er heerlijk en bij de overnachtingen zijn de 
accommodaties altijd weer een verrassing.
Op mijn bucket list staan nog veel Europese landen. O.a. 
een fietstocht maken die thuis in Lichtenvoorde begint en 
eindigt in St. Petersburg.  Wie weet gaat dat er nog van 
komen.
Maar naast het fietsen zie je mij regelmatig op de 
tennisbaan bij L.T.C. de Kei. Een mooi tennispark waar het 
goed vertoeven is zowel tijdens al na de wedstrijd!
Bij slecht weer heb ik thuis nog voldoende hobby’s. Lezen, 
breien, kleding maken en lang in de keuken staan is voor 
mij geen straf. 
Afgelopen jaar ben ik gevraagd om een cursus Ouderen 
Adviseur te gaan volgen bij de KBO. Er zijn twee cursus 
dagen gegeven maar door Corona konden wij deze niet 

afronden. Het zal waarschijnlijk wel najaar worden 
wanneer de cursus hervat gaat worden.
Ook ben ik toen benaderd voor een mogelijke functie in 
het bestuur van de KBO.
Omdat ik mij graag inzet voor de Lichtenvoordse 
gemeenschap heb ik daar positief op gereageerd.
Op dit moment ben ik ook actief als bestuurslid bij de 
V.v.E. in de Batenburgh. Het reilen en zeilen binnen een 
appartementen gebouw brengt verschillende aspecten 
met zich mee die ik interessant vind. We zijn nooit te oud 
om te leren. Ons brein moeten we actief stimuleren dat 
houdt ons jong.
Ik hoop dat ik voor de KBO leden een spin in het web mag 
zijn. Daar wil ik mij graag voor inzetten en hoop dat ik u 
daar straks in het mooie gebouw ‘De Treffer’ een keer 
mag ontmoeten. Dan kunnen we nader kennismaken met 
elkaar.
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.

Warme groet,
Lidwien Reukers 

intercom-ict.nl
www.bakkerijoudewesselink.nl

brood
bolletjes
gebak
cake

chocolade

maar ook lekker...
onze vlaaien

met boterkoekbodem!

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

Bakkerij
Oude Wesselink

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

Openingstijden:
maandag:  13.30 - 17.30 uur
dinsdag-donderdag:  9.30 - 17.30 uur
vrijdag:  9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen
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Even voorstellen..(2)
 
 

Mijn naam is Fons Bokkers en ruim 68 jaar geleden 
geboren in Zieuwent.
Ik ben getrouwd, heb twee dochters, vier kleinkinderen 
en woont samen met mijn vrouw Marian op het Veen in 
Lichtenvoorde.

40 jaar ben ik werkzaam geweest bij de Rabobank in 
Lichtenvoorde. Hiervan ruim 25 jaar binnen de leiding en 
leidinggevende met het aandachtgebied bedrijfsvoering.

Ben praktisch ingesteld en heb efficiency hoog in mijn 
vaandel staan.

In de achterliggende jaren heb ik me op diverse fronten 
ingezet als (bestuurlijke) vrijwilliger. Onder andere 
voor: het Wit Gele Kruis, de Regionale Kruisvereniging, 
Buurtvereniging, Bloemencommissie, Stichting Kermis 
comité, Stichting Bloemencorso, de Vrienden van 
Antoniushove en het organiseren van de collecte van het 
Diabetes Fonds.

Ik hoop met mijn achtergrond uit het bedrijfsleven en 
mijn ervaringen binnen diverse besturen een nuttige 
bijdrage te leveren aan de KBO Lichtenvoorde.

Vriendelijke groet,
Fons Bokkers

Mijn naam is Lidy Borgers en ik heb me beschikbaar 
gesteld voor het bestuur.
Ik ben getrouwd met Marius en we hebben 3 zonen en 6 
kleinkinderen.
We wonen al 42 jaar in Lichtenvoorde waar ik werkzaam 
ben geweest op de Hamalandschool.
Dat is een school voor leerlingen met een verstandelijke 
beperking.
 
Inmiddels ben ik alweer een paar jaar met pensioen en ik 
ben altijd bereid om een nieuwe uitdaging aan te gaan.
Vorig ben ik gestart met een cursus vrijwillige ouder 
adviseur, VOA, maar door de corona is dat al na 2x 
gestopt.
Hopelijk kunnen we dat dit jaar hervatten.
Ik draai al een jaar mee met de bestuursvergaderingen, 
die we maandelijks via zoom houden.
Hopelijk kan ik binnenkort persoonlijk met iedereen 
kennismaken.
 
Met vriendelijke groeten,
Lidy Borgers

Even voorstellen.. (3)

Hallo, 

Mijn naam is Ellen van Schie, ik ben 31 jaar oud en woon 
samen met mijn partner in Voorst (gemeente Oude 
IJsselstreek). 

Ik ben moeder van een zoontje van 3 en momenteel in 
verwachting van een dochter, zij zal ergens in mei geboren 
gaan worden. 

In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal en ik hou van alles 
wat te maken heeft met dieren. 
We hebben, om ons gezinnetje af te maken, dan ook 3 
“rescue” katten in huis. 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als docent Engels 
aan het Graafschap college te Doetinchem. Door de heer 
Engelbarts ben ik in eerste instantie benaderd met de 
vraag of ik eventueel interesse had in het aanbieden van 
een cursus Engels binnen jullie prachtige vereniging. Ik 
denk dat dit een erg leuke uitdaging gaat zijn en kijk ik er 
naar uit om in september te beginnen. Ik hoop natuurlijk 
dat jullie net zo enthousiast zijn als ik en dat we een 
leuke, leerzame tijd tegemoet gaan samen. 

In the meantime; stay healthy & stay safe! I’ll see you in 
September!

Ellen van Schie.

Nieuwe rubriek, Voor en door leden

Heeft u dat ook dat, naarmate je ouder wordt, er steeds 
meer opmerkingen en gezegdes naar boven komen die 
onze ouders vaak zeiden. Zo zei mijn moeder altijd: “Een 
zittend gat prakkezeert zich wat.”
Ondanks de corona lukt het ons toch maar mooi om ons 
blad elke maand weer vol te krijgen.

Nu kwamen we met het idee om een rubriek te starten 
met de titel “Voor leden en door leden”.

Het is de bedoeling dat de leden elkaar blij maken met 
artikelen die ze zelf niet meer gebruiken of die ze graag 
willen hebben. Het is een soort vraag en aanbod maar 
zonder dat er geld aan te pas komt. 

Heeft u iets om aan te bieden of te vragen dan kunt u 
dat doen door een mailtje te zenden naar : vonhof.ans@
gmail.com

Het eerste aanbod hebben we al:

Wie maak ik blij met een

Nespresso (koffiecup) apparaat 2013.
Accessoires: melk opschuim kan, zwarte 
bewaardoos voor koffiecups.

Mailen naar: lidwienreukers@hotmail.com 
of bellen met: 06 2333 49971
Lidwien Reukers

We hopen op deze manier verschillende leden blij te 
kunnen maken.

Ans Vonhof
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Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde
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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

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
AAN MENSEN VAN 65 JAAR EN OUDER

                         VIER HET LEVEN EN KOM SAMEN DINEREN!

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 Z.S.M. in op of voor 4 april of stuur uw gegevens (zie strookje) naar 
koksmes21@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.

De stand van zaken: ‘Het koksmes snijdt aan twee kanten’

Het project is geweldig aangeslagen. Veel mensen hebben zich al aangemeld. U kunt zich nog aanmelden t/m 4 april. 
In de vorige ‘De Treffer’ heeft u kunnen lezen over dit mooie initiatief. Het plan gaat door zodra er verruimende 
maatregelen bekend gemaakt zijn en de horeca weer verantwoord gasten kan en mag ontvangen. Wij hopen op begin 
mei. De diners worden aangeboden in alle dorpen binnen Oost Gelre. Maar zij zullen niet allemaal tegelijkertijd op 
dezelfde datum plaats vinden. Het kan dus zijn dat u op een ander tijdstip en andere locatie wordt uitgenodigd dan een 
bekende van u. Met de opmerkingen, kenbaar gemaakt op het antwoordstrookje, wordt rekening gehouden! Heeft u 
zich aangemeld, wacht dan rustig de uitnodiging aan u af. 
NB: Het ligt in de bedoeling om te dineren rond 17.00 uur. U kunt dan zeker bij daglicht huiswaarts keren. 

------------------------------------------------------------------ hierlangs afknippen ------------------------------------------------------------------

PROJECT ‘Het koksmes snijdt aan twee kanten’. Opgave t/m 4 april 2021!!
 
Naam: dhr/mw. .........................................................................................................................................................

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

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

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

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

Strookje inleveren VOOR OF uiterlijk OP 4 APRIL in brievenbus:  KBO, Raadhuisstraat 18a.Lichtenvoorde. 

Artikel van Weidevogelvereniging Achterhoek
'Kom op voor de kievit' op pagina 26
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sinds 1897

Hét vertrouwde adres

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

Op kraamvisite

Op kraamvisite bij ”Op `t Reuselt”  Geschreven door Ans Frenken
Foto`s gemaakt door Hans Winters

Woensdag 10 maart gingen Dhr. Hans Winters en ik richting Kotten voor een 
bezoek aan de schapenboerderij van de familie Ros. Achter Winterswijk, in 
buurtschap Kotten, omlijst door het typisch Achterhoeks landschap,  ligt de 
oude Saksische boerderij Reuselink. In de omgeving bekend als “Op `t Reuselt”.

Wat ons als eerste opviel, toen we aan kwamen, was de gemoedelijke sfeer 
welke herinneringen opriepen aan vervlogen tijden. De geur van hooi en natte 
aarde, het ruisende geluid van de wind in de bomen aan de overkant van het 
zandpad. Het hondje dat ons kwispelend tegemoet kwam om even geaaid te 
worden en het gemekker van de schapen, het kakelen van de kippen en kraaien 
van de haan om even de stilte te door breken en onze komst aan te kondigen. 
Vervolgens werden we hartelijk ontvangen door boerin Ria Vos, die ons welkom 
heette en meenam naar de schapenschuren en de lammetjes. Enthousiast 
vertelde ze over het bedrijf, de schapen, de lammeren en alles wat er verder bij 
komt kijken.

De kraamschuur

Tijdens de rondleiding werden we meegenomen naar de kraamschuur. Een schuur die verdeeld is in verschillende 
compartimenten, waarin de kraamhokken met daarin het moederschaap met haar lammetjes het meest aandoenlijk 
waren. In een wat groter hok stonden de ooien bij elkaar die op het punt staan om te lammeren, ons nieuwsgierig 
aankijkend wat we kwamen doen.
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Op kraamvisite (2)

Er heerste een serene rust in 
de schuur. Sommige lammetjes 
huppelden door het hok, 
anderen dronken wat bij de 
moeder of lagen rustig wat 
te dommelen. Ria vertelde 
ondertussen dat er 120 ooien 
zijn, die dit voorjaar gaan 
lammeren. Op het moment dat 
wij er waren hadden 45 ooien 
gelammerd en waren er al 70 
lammetjes.
Sommige lammetjes waren nog 
maar een paar uur oud.

Het ras

De schapen zijn een kruising 
van een Texelaar en een Swifter. 
De Texelaar is een sterk ras, 
maar van nature gedrongen met 
een brede kop, waardoor de 
bevalling (ook wel aflammeren 
genoemd) soms moeilijk gaat en 
ook vaak problemen geeft. De 
Swifter is een ranker ras, waarbij 
het aflammeren gemakkelijker 
gaat en er ook vaak twee 
lammeren geworpen worden. 
Vaak 

staan ze al na een half uurtje 
op. Natuurlijk gaat het niet 
altijd probleemloos en moeten 
er soms lammeren met de fles 
grootgebracht worden. Het is 
belangrijk dat de moeder het 
lam als eerste schoon likt na 
de geboorte, voordat er een 
andere geur bijkomt, anders kan 
de moeder het lam verstoten. 
Ook is het belangrijk goed in 
de gaten te houden dat het 
schaap genoeg eet en drinkt 
om voldoende biest te kunnen 
geven. Dat het Noaberschap 

in deze regio groot is bleek, uit het 
verhaal dat Ria in haar diepvries biest 
heeft opgeslagen van koeien van de 
buurman voor het geval het nodig 
mocht zijn om een lammetje met de 
fles groot te brengen. 

Het is een intense tijd voor zowel de 
boer als de boerin. Al 30 jaar lang 
werkt Ria samen met Geert op de 
schapenboerderij, die is overgenomen 
van Geerts vader. Zolang ze zich kan 
herinneren, zijn er altijd schapen 
geweest. Gelukkig hebben ze de hulp 
van een stagiaire van het Zonecollege. 
Een win-win situatie noemt Ria het. 
Ook de beide dochters van Geert en 
Ria komen helpen wanneer het maar 
enigszins kan. Geert heeft naast de 
schapen een full-time baan elders en 
omdat Ria sinds kort 1 dag in de week 
op haar kleinkind past, is  extra hulp in 
het voorjaar zeer welkom.

Het buitenhok

Als de lammetjes 1 tot 2 weken oud 
zijn mogen ze met de andere schapen 
in het buitenhok. Tot de zomer blijven 
moeder en lam samen. Daarna blijven 

Op kraamvisite (3)

ze nog zeker nog een jaar op de 
boerderij.
Wie denkt dat er hierna rust 
komt voor de boer, heeft het mis. 
In de zomer wordt er gehooid en 
zijn de schapen allemaal buiten 
in de weide. In het najaar, vanaf 
oktober worden de ooien gedekt. 
Er zijn 3 rammen, die bij de ooien 
in de wei lopen. Met behulp 
van kleurblokjes kan de boer 
zien welke ooi door welke ram 
op welke datum gedekt wordt. 
Voor de boer betekent dit dat hij 
dagelijks de wei in moet om te 
zien welke ooi een kleurvlakje 
draagt. Dit wordt op datum  
administratief zeer nauwkeurig 
bijgehouden, om zo de drachtige 
schapen, wanneer het tijd van lammeren is, naar de 
kraamschuur te kunnen brengen. Begin februari zijn alle 
schapen binnen gehaald. Dan worden ze geschoren, de 
hoeven gekapt en wordt alles in gereedheid gebracht 
voor de komende verwachtingsvolle gebeurtenissen. De 
geboorte van de eerste lammeren.

Oud Winterswijk Saksische boerderij

De boerderijen in de omgeving van de Vlaskampweg 
waaronder die van de familie Ros en Reuselink, zijn een 

karakteristiek onderdeel van het historisch cultureel 
Winterswijks erfgoed. De boerderijen met hun zadeldak 
en de roodbruin “osse-bloed” kleurige planken gevels, 
omgeven door hoge bomen, zijn pareltjes in het 
landschap.  

We hebben ons erg welkom gevoeld op deze mooie oud 
Winterswijk Saksische schapenboerderij en reageerden 
enthousiast toen we uitgenodigd werden volgend 
voorjaar terug te komen op kraamvisite met een groep 
geïnteresseerde KBO-leden.
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
Waarom staat deze mail in de SPAM 
en niet in de INBOX.

Bekenden vragen mij steeds vaker waarom hun berichten 
niet aankomen bij sommige geadresseerden. Ook binnen 
de vereniging zien we ook vaker dat mails niet aankomen 
en later toch terug te vinden zijn in de spam. Dit kan ook 
gebeuren met bijlages.
Van alle e-mailberichten die dagelijks worden verstuurd, 
bestaat zo’n 70 procent uit spam. Geen wonder dat 
e-mailproviders als Gmail, Hotmail en Outlook erg 
voorzichtig zijn en verdachte e-mails linea recta richting 
spambox ‘bonjouren’. En steeds vaker ten onrechte, 
lijkt het. Nu criminelen een slaatje proberen te slaan uit 
de coronacrisis m.b.v. WhatsAppfraude, phishingmails 
en computervirussen, hebben deze diensten hun 
waakzaamheid versterkt. Met alle gevolgen van dien voor 
de brave burger en ondernemer die maar niet begrijpt 
waarom zijn e-mailberichtje niet bezorgd wordt.
Gelukkig kun je er zelf wel wat aan doen om zo goed 
mogelijk te voorkomen dat jouw e-mail eruit wordt gepikt 
door een spamfilter.

Hoe werkt een spamfilter?
Iedereen heeft wel eens ongewenste reclamemailtjes 
in zijn inbox. Gelukkig is daar iets op bedacht: een 
verdedigingsmechanisme genaamd spamfilter. Maar 
hoe werken die spamfilters nou eigenlijk en wat hebben 
ze te maken met machine learning?  Spammailtjes en 
normale mailtjes zijn niet altijd even makkelijk van 
elkaar te onderscheiden. Hoe weet een spamfilter dan 
welke mailtjes jij wel of niet wil zien? Een spamfilter kijkt 
naar woorden en zinnen die in je mailtjes voorkomen. 
Een veelvoorkomende spam-zin is bijvoorbeeld: 
"Gefeliciteerd! U hebt ... gewonnen! Klik op deze link om 
uw prijs op te halen". Zou het dan een goede strategie 

zijn om alle mailtjes met de zin "Gefeliciteerd! U hebt ... 
gewonnen!" of "Klik op deze link" te filteren?  Nee, dan 
filter je ook het mailtje waarin staat dat je de prijsvraag 
waar je aan meedeed gewonnen hebt of het mailtje van 
je oma die je een link met een leuk artikel wil sturen.
Hoe weet het spamfilter dan wat spam is? Daarvoor 
wordt “machine learning” gebruikt. Een algoritme 
kijkt daarvoor niet naar essentiële kenmerken van een 
ongewenste e-mail, maar naar de overeenkomsten tussen 
heel veel gewenste en ongewenste mails. Een machine 
learning algoritme kun je trainen door heel veel mailtjes 
aan te bieden en erbij te vertellen wat spam is en wat 
niet. Het algoritme bouwt dan een model op van een 
soort prototype-spam mailtje. Het kijkt welke woorden 
vaak voorkomen, welke combinaties van woorden vaak 
voorkomen, hoe lang de mailtjes zijn, etcetera. Het 
algoritme is dan in staat om patronen te herkennen die 
mensen nooit gevonden zouden hebben. Vervolgens 
bouwt het algoritme net zo'n model op voor gewenste 
mailtjes. Ieder binnengekomen mailtje wordt getoetst 
aan de hand van deze twee modellen. Met behulp 
van ingewikkelde wiskundige modellen berekent het 
algoritme dan de kans dat een mailtje spam is en kiest hij 
of hij het moet doorverwijzen naar de inbox of naar de 
ongewenste e-mails.

Wat kun je zelf doen: Hier volgen enkele tips!
1)  Denk héél goed na over de woorden in  

het onderwerp /subject!
Het is bekend dat mail of bijlagen waarin termen m.b.t. 
geweld, criminaliteit, seks e.d. voorkomen je deze 
steevast in de spam map kan terugvinden. 
Uiteraard kan ik het niet bewijzen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat je ook woorden als ‘Prijs’ ‘gratis’ (of ‘free’), 
‘win’, ‘korting’, ‘aanbieding’ en andere commerciële 
termen beter vermeden kunnen worden. Wees ook 
zuinig met tekens en symbolen als euro- of dollartekens, 
uitroeptekens, vraagtekens, komma’s et cetera. Voorkom 
ook te veel HOOFDLETTERS in je subject. Dit geldt ook 
-maar in iets mindere mate- voor de inhoud van het 
e-mailbericht.

2)  Zorg voor een eenvoudige opmaak om te voorkomen 
dat de mail in de map met ongewenste e-mail terecht 
komt. 

De verhouding tussen de hoeveelheid tekst en de 
afbeeldingen in de e-mail speelt een grote rol. Want 

Van Digibeet naar Digibeter (2)
zeg nou zelf? Je herkent een commercieel bericht in 
één oogopslag aan het veelvuldig gebruik van gelikte 
afbeeldingen. Als er dan relatief weinig tekst bijstaat, 
levert dit al gauw een negatieve score op. Des te meer 
poespas, hoe groter de kans dat het bericht wordt 
tegengehouden.

3)  Gebruik een werkend e-mailadres van  
een herkenbare afzender.

SPAM-filters kijken ook naar de afzender van een 
e-mailbericht. E-mailberichten van afzenders als 
verkoop@jouwwebsite.nl of cursus@jouwwebsite.nl 
zullen eerder worden geweerd dan een e-mail met jouw 
persoonlijke adres als afzender.
Dit geldt uiteraard ook voor domeinnamen met (te) 
commerciële of exotische namen. Dus ook voor de 
domeinnaam KBO geldt dit.

4)  Daarnaast is de e-mailserver, waarmee het bericht 
wordt verstuurd, van groot belang.

Een e-mailserver waarmee veel SPAM-berichten zijn 
verstuurd kan op een blacklist komen te staan van 
een provider. Het gevolg is dat alle e-mails die worden 
verstuurd via die e-mailserver (ook al betreft het een 
andere site!) direct worden aangemerkt als SPAM. Het 
verwarrende is dat dit niet voor alle providers hoeft te 
gelden, zodat het onduidelijk is waarom het bij ‘Jantje’ 
wel aankomt en bij ‘Pietje’ niet.
Dit duurt overigens meestal slechts zo’n 24 tot 48 uur, 
maar je zult nét dat ene belangrijke email bericht hebben 
verzonden?  

5)  (Alleen voor webshops en organisatie met veel mailing.) 
Let op het aantal berichten dat je per uur verstuurt. 
(Vooral wanneer je nieuwsbrieven verstuurt.)

Dit is ook afhankelijk van je host. Sommige webhosting 
servers hebben een limiet ingesteld voor het verzenden 
van e-mail. Bijvoorbeeld: 1000 berichten/ per 
hostingpakket/ per uur. Indien je hier geen rekening mee 
houdt, kan het gebeuren dat een host gewoon stopt met 
het verzenden van je mailtjes.

Wat kan de ontvanger doen:
Ook jij als ontvanger, kunt eraan bijdragen dat spamfilters 
zich niet zo vaak vergissen
Een goede nieuwsbrief heeft een duidelijke uitschrijfknop, 
maar toch vinden de meeste ontvangers het te veel 

moeite om hiervan gebruik te maken. Steeds meer 
mensen markeren het bericht als ‘spam’ – ondanks dat zij 
zich zélf hebben aangemeld – met alle gevolgen van dien 
voor de verzender van deze brief. 
Als een e-mailbericht van een bepaalde afzender elke 
keer ten onrechte als spam wordt aangezien, kun je dit 
op de volgende manier voorkomen (in Gmail, Hotmail en 
Outlook):

Gebruik je GMAIL? 
Voeg het e-mailadres van een afzender toe aan de lijst 
met contactpersonen.

Haal het bericht uit de SPAMBOX door op het knopje 
'GEEN SPAM' te klikken.

Een e-mail kan ook in de box 'Sociaal' of 'Reclame' 
terecht komen. 

Wil je dat niet? Klik dan met de rechtermuisknop op het 
bericht in het overzicht. 
Kies ‘Verplaatsen naar tabblad’-> ‘Primair’.

Vervolg op pagina 24
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Gemeente informeert (1)

Trefpoint: voor 60-plussers die méér willen ontmoeten

Trefpoint is dè ontmoetingsplek voor 60-plussers die meer uit hun leven willen 
halen. Dit initiatief is gestart door verpleegkundige Loretta Zieverink. Het richt 
zich op mensen die een maatje zoeken omdat bijvoorbeeld de partner door 
ziekte niet meer kan wandelen. Ook Treffers die hun hobby graag willen delen 
met gelijkgestemden zijn bij Trefpoint op de juiste plek. De kracht van het idee 
is dat in feite de deelnemers zèlf het project draaiende houden. Hoe werkt 
het? Voor 5 euro per maand wordt u ‘Treffer’. Iedere maand wordt u met 2 tot 

3 andere deelnemers in een whatsapp-groepje geplaatst en kunt u met elkaar in contact komen. Dat kan door elkaar 
op te bellen en een praatje te maken. Wellicht blijft het bij een leuk gesprek, maar als het klikt kan het ook leiden tot 
samen koffiedrinken, een wandeling maken, fietsen of een andere activiteit. Klikt het met iemand? Dan kunt u gegevens 
uitwisselen en zo het contact verder uitbouwen. Ook mensen die geen gebruik maken van whatsapp kunnen meedoen. 
Maandelijks ontvangen zij een lijst met namen en nummers. De maand erop wordt iedere Treffer gekoppeld aan 2 tot 
3 nieuwe Treffers. Op deze manier wordt op een ongedwongen manier uw sociale netwerk vergroot en kunt u nieuwe 
vriendschappen sluiten. Meer weten? Ook deelnemen aan Trefpoint of eerst meer informatie? Neem contact op met 
Loretta Zieverink. Stuur een berichtje naar trefpoint@outlook.com, bel of app met 06-3800 1084..

Voorkom vallen: enkele tips!

Ook als u ouder wordt wilt u graag op eigen benen blijven 
staan. Het voorkomen van vallen is daarbij belangrijk. 
Hieronder leest u een aantal tips waarmee u voorkomt dat u 
valt. Door te blijven bewegen, uw woning aan te passen en 
aandacht te hebben voor gewoontes blijft u op de been!

Denk aan uw ogen

Laat regelmatig uw ogen testen. Bij het ouder worden gaan 
uw ogen vaak ongemerkt achteruit. Het inschatten van 

afstanden en diepte kan dan lastiger worden. Een goede bril en licht kan helpen. Laat daarom elk jaar uw ogen meten bij 
een opticien en zorg voor voldoende verlichting in en rondom huis.

Leer uzelf veilige gewoontes aan

Soms kunnen gewoontes ook risico opleveren. Bijvoorbeeld het te snel de trap aflopen of op een stoel staan om ergens 
bij te kunnen. Sta eens stil bij uw gewoontes. Zijn deze nog wel veilig? Gebruik bijvoorbeeld een huishoudtrap in plaats 
van een stoel.

Veilig wonen

Met een paar kleine aanpassingen voorkomt u een val. Haal bijvoorbeeld losliggende snoeren weg. Denk aan een 
antislipmat in de badkamer en een stevige trapleuning.

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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De Gemeente informeert (2)

Wees voorzichtig met medicijnen en alcohol
Het gebruik van alcohol, medicijnen en slaapmiddelen 
kan invloed hebben op uw reactievermogen. U reageert 
dan langzamer. Heeft u vragen over uw alcohol- of 
medicijngebruik? Bespreek dit dan met uw huisarts.

Meer informatie?
Meer tips voor het voorkomen van vallen vindt u in de 
Brochure ‘Voorkom Vallen’ op www.veiligheid.nl

Lokale informatie
Onze sport- en cultuurcoaches kunnen u helpen om 
gezond te gaan bewegen. Zij kennen het aanbod in onze 
gemeente en kunnen u helpen om iets te vinden wat bij u 
past.
Wilt u tips of meer advies over het aanpassen van 
uw woning? U kunt een afspraak maken met een 
woonconsulent voor een gratis huisbezoek en advies. 
Neem hiervoor contact op met coördinator Ilse van de 
Kamp.

VERVOLG van Digibeet naar Digibeter (3)

Gebruik je Hotmail (Outlook.com)?
Microsoft heeft al haar gebruikers van de populaire webmaildiensten 
Hotmail.com, Live.com en Live.nl overgezet naar de webomgeving van 
Outlook.com. Een Hotmail-account aanmaken kan nu niet meer. Je krijgt 
automatisch een …@outlook.com e-mailadres. Indien je dat hebt gemaakt, 
kun je op https://outlook.live.com/mail/ je mail beheren. 
Open een e-mailbericht van de betreffende afzender.
Klik op de drie puntjes … naast het pijltje en selecteer 
‘Toevoegen aan Veilige afzenders’:
Ook kun je naar je instellingen gaan, tandwiel bovenaan:

Klik op ‘Alle Outlook-instellingen weergeven’:

E-mail -> Ongewenste e-mail -> en contact verwijderen bij ‘Ongewenste e-mail” (indien deze daar is weggeschreven) en 
toevoegen bij ‘Veilige afzenders en domeinen.

Gebruik je een ander mailprogramma 
zoals Mozilla thunderbird, Apple Safari 
of van de provider zelf zoals KPN Mail of 
Ziggo Mail, kijk dan of je informatie kunt 
vinden over hoe bij het respectievelijke 
programma zaken kunt aanpassen.

Tenslotte: Zoals zo vaak in het leven 
moeten we het doen met wat er is. Ik 
vrees dat we ons toch moeten gaan 
aanwennen om wat vaker in de spam 
map te kijken. Hoe dan ook, deze map 
gaat meer en meer een onderdeel 
vormen van onze onlinewereld.

Weekoverzicht aktiviteiten

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)

Vervolg Woensdag:
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

KORTINGEN voor leden van KBO Lichtenvoorde

FASv: Federatie van Algemene Senioren verenigingen, 
de landelijke organisatie waar KBO Lichtenvoorde bij is 
aangesloten, biedt ook ledenkortingen/-voordelen aan. 
Voor de details verwijzen wij u graag naar hun website  
www.fasv.nl .Ook via onze eigen website 
www.kbolichtenvoorde.nl kunt op de FASv-site komen. 

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.)
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"KOM OP voor de kievit"
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. 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

(Blijf) Samen in Beweging 
Het project Samen in Beweging stimuleert ouderen om in 
beweging te blijven en sociaal actief te zijn. De gemeente 
Oost Gelre werkt samen met de gemeente Winterswijk 
en GGD Noord- en Oost- Gelderland om lokaal passende 
activiteiten te organiseren. Nog niet alle activiteiten kunnen opgestart worden, maar we geven graag tips om thuis in 
beweging te blijven. 
Sociale en sportieve activiteiten zijn door de coronamaatregelen erg beperkt. Meer beweging hoeft niet heel intensief te 
zijn en er zijn vaak voldoende mogelijkheden dicht bij huis om in beweging te blijven. Denk bijvoorbeeld aan fietsen of 
wandelen. 

Dagelijks een half uur in beweging 
Het advies is om dagelijks een half uur te bewegen. Bewegen draagt bij aan een betere weerstand. Je wordt minder snel 
ziek en bent beter beschermd tegen ziekte. En word je toch ziek, dan herstel je meestal sneller. Kies een activiteit die bij 
jou past en goed vol te houden is. Als je voldoende beweegt, voel je je fitter, slaap je beter en blijf je langer gezond. 

Beweegmakelaar 
Vind je het fijn dat iemand meedenkt over een passende beweegactiviteit? Of wil je graag tips over hoe je in beweging 
kan blijven? Neem dan vrijblijvend contact op met onze beweegmakelaar Jos Porskamp. 
Dat kan via beweegmakelaar@oostgelre.nl of 06 – 19 91 06 91

De vrijwilligers van onze vereniging zetten 
zich in om de nesten van de weidevogels te 
beschermen. 
De wat ouderen onder ons zullen zich 
ongetwijfeld het beeld in het voorjaar van 
buitelende kieviten en de roep van de prachtige 
grutto’s en wulpen herinneren. Ze waren 
volop in de achterhoek aanwezig. Gelukkig 
komt op een aantal akkers en weilanden 
o.a. de Kievit in onze regio nog steeds voor. 
Door eendrachtige samenwerking met de agrariërs en 
grondbezitters beschermen we de nesten en kunnen we 
nog steeds genieten van dit plaatje en proberen we het 
weidevogelbestand in onze regio niet alleen in stand te 
houden, maar vooral weer uit te breiden. 
Nieuwe patrijzenprojecten in de Achterhoek tonen aan 
dat het mogelijk is om met de juiste aanpak de aantallen 
zelfs te verdubbelen!
Onze vrijwilligers hebben vorig voorjaar ruim 230 
Kievitsnesten en 44 Gruttonesten kunnen sparen in de 
gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk en Aalten. 
Dit willen we graag uitbreiden naar de hele Achterhoek.
Wij hopen langs deze weg nog meer vrijwilligers te vinden 
in de hele Achterhoek die dit prachtige werk willen 
doen. Het is telkens weer een uitdaging en dankbaar om 

nesten op te sporen en deze samen met de agrariërs te 
beschermen.
Er wordt door ons een veldgids ter beschikking gesteld, 
daarnaast zullen onze vrijwilligers u ook in de praktijk met 
raad en daad bijstaan.
Ook vragen we grondeigenaren zich bij ons te melden 
als er weidevogels op hun land aanwezig zijn zodat we ze 
kunnen beschermen. De Biodiversiteit krijgt momenteel 
terecht veel aandacht, dat is absoluut noodzakelijk, laten 
we hiervan profiteren.U kunt zich melden als lid (€ 15 per 
jaar) en voor meer informatie bij: Weidevogelvereniging 
Achterhoek 
www.weidevogelverenigingachterhoek.nl 
E-mailadres: weidevogelvereniging.achterhoek@outlook.
com of  bij:Jan van der Weyde, 06-21875997.



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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