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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 6 mei 2021 inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' juni 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

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

/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

Als kersverse voorzitter heb 
ik de eer om mijn eerste 
voorwoord te schrijven.
Allereerst wil ik leden en 
bestuursleden bedanken 
voor het in mij gestelde 
vertrouwen. Het is een 
nieuwe uitdaging waar 
ik met veel plezier en 
vertrouwen aan ga 
beginnen.Verderop in het 
blad kunt u lezen hoe ik er in sta om dit samen met jullie 
aan te gaan. Met zoveel gedreven vrijwilligers en een fijn 
bestuur maken we er iets moois van. We moeten alleen 
nog even geduld hebben want Corona houdt ons nog in 
de greep. 
Hopelijk kunnen we de deuren snel weer open zetten. 
Sinds vorig jaar augustus ben ik aan mijn “stage” bij de 
KBO begonnen. Ik werd in het bestuur heel hartelijk 
ontvangen. Tijdens wandelingen met Stien heb ik 
haar beter leren kennen en kwam ik veel te weten 
over het reilen en zeilen binnen de KBO. De passie en 
bevlogenheid van Stien heeft veel indruk bij mij achter 
gelaten. Stien, dank je wel voor jouw ondersteuning. 
Inmiddels staat de maand mei voor de deur. Deze 
maand wordt ook wel de Bloeimaand of de Maria 
maand genoemd. Het is ook een periode waarin we 
vele feestdagen kennen. Iedereen zal daar op zijn eigen 
manier een invulling aan geven. Laten we hopen dat de 
zon vele uren gaat schijnen en de bloemen volop gaan 
bloeien. Dat brengt vrolijkheid met zich mee en is het 
volop genieten van de prachtige kleuren. Het geeft ons 
opnieuw voorjaars-energie.
Tot slot wil ik alle leden die goede ideeën hebben, 
uitdagen deze met ons te delen. Dat kan op dit moment 
helaas niet persoonlijk. Maar wel via mail/telefoon. 
Straks staat de deur (vergaderruimte 4) voor iedereen 
weer open. Kom gerust binnen lopen om ideetjes met 
het bestuur te delen. Samen kunnen we er iets moois van 
maken.

Warme groet,
Lidwien Reukers; voorzitter KBO

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. 

Uw bestuur: 

Er zijn geen reacties op het voornemen om 
bestuurswijzigingen door te voeren per 7 april  J. l.
Dat betekent dat dat vanaf die datum het bestuur als 
volgt is samengesteld:

Voorzitter:   Lidwien Reukers
Secretaris:  Jan Wolterink
Penningmeester: Fons Bokkers
Educatie:  Ton Jolij
Welzijn:   Thea Elferink en Lidy Borgers
Cultuur:  Stien Pothof
Redactie/PR:  Hans Winters
Algemeen:  Hans Halink

Afscheid werd genomen van Marjolein Rosendaal. 
(Cultuur) 
In de eerst komende ALV zullen  deze  wijzigingen 
bekrachtigd worden. 

Kascontrole
 Begin maart heeft ,zoals statutair verplicht, de 
kascontrole plaats gevonden. De bevindingen leest u 
hieronder.

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. 

KBO-PCOB magazine digitaal lezen op onze eigen 
website
U vindt het blad op de huispagina; u scrolt helemaal naar 
beneden en daar vindt u de link in het grijze deel. Ook 
kunt u daar rechtstreeks naar FASv.

Contributie en afdracht voor  deelname aan 
activiteiten
De jaarlijks verenigingscontributie ad €25,00 per lid 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 e magazine Vijftig +, uw belangen 
worden behartigd  door de overkoepelende organisatie 
FASv en De Koepel .  
Er wordt dit jaar niets geïnd voor activiteiten. 

Overzicht week-activiteiten
Zie achter in dit blad en 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 434 vervangen moet 
worden door 607. 

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

Schema van voorbereiding voor 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie 

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
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Van de bestuurstafel (2) VIT-hulp bij mantelzorg
Kortingen via FASv
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

Voor onze zieken en jarigen

Ondanks de coronatijd vind ik de tijd toch snel gaan. Je 
gaat allerlei andere dingen zoeken om te doen zoals lezen, 
breien en haken. Heel veel mensen doen aan diamond 
painting. Wat ik wel heel erg mis, is het contact met 
andere mensen. Ik mis het koffie zetten bij de Treffer op 
donderdagmorgen. De gezelligheid die we daar hadden. 
Ik mis ook de verjaardagen van mijn familie en vrienden. 
Die kunnen we niet vieren. Zo kom je er achter dat 

sociale contacten heel belangrijk zijn voor 
een mens. Als je dan ook niet meer mobiel 
bent en aan huis gekluisterd, kan ik me 
voorstellen dat je je dan wel eens eenzaam 
en alleen voelt. Toch moeten we proberen 
deze tijd door te komen. Er is verandering 
op komst. Er zal weer een tijd komen dat we 
onze verjaardagen wel weer mogen vieren. 
Tot die tijd moeten we maar proosten op 
onszelf. Ik wil iedereen die de komende 
maand jarig is van harte feliciteren . Ook 
onze zieke mensen hebben het in deze tijd 
moeilijk. Juist waar je het meest behoefte 
aan hebt, kan niet. Een arm om je heen, een 
aai over de bol of even lekker knuffelen. 
Als je in het ziekenhuis ligt, mag je maar 1 
persoon per dag ontvangen. Het is even niet 
anders maar dat even duurt al wel langer 

dan een jaar! Ik wil iedereen die ziek, eenzaam of alleen 
is een hart onder de riem steken en van harte sterkte 
wensen. 

Ans Vonhof.

Aan: Samenwerkingspartners/Netwerkpartners

Lichtenvoorde, 31 maart 2021

Betreft: beëindiging werkzaamheden VIT-hulp bij mantelzorg

Geacht heer/mevrouw,

Mede namens bestuur en medewerkers van VIT-hulp bij mantelzorg informeer ik u over de beëindiging van onze 
werkzaamheden, uiterlijk met ingang van oktober 2021. Met het oog op de relatie die VIT met u heeft menen wij er 
goed aan te doen u hierover tijdig te informeren. Hieronder benoem ik enkele omstandigheden die ten grondslag 
liggen aan dit besluit.

In de afgelopen jaren hebben diverse ontwikkelingen binnen het werkveld van VIT geleid tot zorgen over onze 
toekomst. Wellicht is bij u bekend dat het aantal gemeenten waarvoor VIT als uitvoerende organisatie fungeert, is 
afgenomen van acht naar vijf.

We hebben voortdurend onderzocht in hoeverre er draagvlak zou kunnen worden gecreëerd bij álle gemeenten in 
de Achterhoek en andere partners, waaronder Menzis, voor het tot stand brengen van een Knooppunt Mantelzorg 
voor de hele regio. Na uitvoerig beraad is geconstateerd dat dit draagvlak ontbreekt.

Vooropgesteld dat de gemeenten waarvoor wij werkzaam zijn ons voldoende faciliteren om onze werkzaamheden te 
vervullen, constateren we gelijktijdig dat onze organisatie nu te klein is geworden om in de toekomst de kwaliteit te 
leveren die we onszelf, in lijn met het kwaliteitskeurmerk, al sinds lange tijd opleggen.

Ons bestuur heeft vastgesteld dat VIT in de huidige omvang te kwetsbaar is geworden. Daarom is besloten tot het 
ontmantelen van VIT.

Over de consequenties van dit besluit voor de lokale mantelzorgondersteuning zijn wij inmiddels in gesprek met de 
beleidsadviseurs van de betrokken gemeenten. Er is hen en ons alles aan gelegen om de overgang naar een nieuwe 
situatie, zowel voor de gemeenten als voor de mantelzorgers en vrijwilligers, naadloos te laten verlopen.

De mantelzorgconsulent van VIT zal betrokken blijven en beschikbaar zijn totdat de overdracht naar een nieuwe 
organisatie heeft plaatsgevonden.
Zodra er meer bekend is over de wijze waarop de mantelzorgondersteuning in de nieuwe situatie wordt 
georganiseerd, zullen wij dit melden op onze website.
Graag vraag ik u dit bericht te delen met medewerkers van uw organisatie die belang kunnen hebben kennis te 
nemen van voornoemde besluiten.

In de verwachting dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd, met vriendelijke groet,

Ben Rikhof directeur

VIT-hulp bij mantelzorg . Varsseveldseweg 5 . 7131 BG LICHTENVOORDE . tel. (0544) 82 00 00 info@
vithulpbijmantelzorg.nl . K.v.K. 09103686 . IBAN NL24 RABO 0105519618 www.vithulpbijmantelzorg.nl
 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde De Treffer  KBO Lichtenvoorde8 9

Interview Stien en Lidwien (2)Interview Stien en Lidwien (1)
Wat zegt je het woord verbinding? 
Deze vraag werd bijna gelijktijdig en elkaar aanvullend beantwoord

Dubbel interview met aftredende - en aankomende voorzitter door Ans Frenken
Foto: Hans Winters
Op woensdagmorgen, nadat zij met Jan Wolterink de agenda voor de komende (ZOOM) vergadering had opgesteld, trof 
ik Stien Pothof aan als aftredend voorzitter van het KBO bestuur, samen met de nieuw aangetreden voorzitter Lidwien 
Reukers in ‘De Treffer’. Een mooie gelegenheid om (coronaproof) vragen te stellen in een informele setting. De eerste 
vraag was een beetje verrassend, maar werd door beide algauw uitgebreid beantwoord met een hoeveelheid aan 
herinneringen, die ervoor zorgden dat de sfeer ontspannend en gemoedelijk werd.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met de KBO? 

Stien lachend: “Ja, dat weet ik nog goed. Toen mijn 
man 50 werd kwam de toenmalige voorzitter aan de 
deur om te vragen of we mee wilden doen met de KBO. 
We voelden ons toen nog te jong, maar werden wel 
donateur. Daardoor kregen we het KBO-blad de Nestor 
elke maand. Toen ik zag welke activiteiten er allemaal 
georganiseerd werden, raakte ik erg geïnteresseerd. Dit 
is ruim 24 jaar geleden.10 Jaar geleden werd ik benaderd 
door Ger Tenten voor een bestuursfunctie. Zo ben ik er 
echt ingerold. Van algemeen bestuurslid naar secretaris, 
vice-voorzitter en uiteindelijk voorzitter. Ik weet nog dat 
ik, toen ik begon, verbaasd was over de structuur van de 
organisatie. Het was zo goed opgebouwd, dat het een 
solide basis gaf om iedereen tot z’n recht te laten komen. 
Er is heel veel expertise bij de verschillende mensen, 
zowel in het bestuur als bij de werkgroepen en de 
vrijwilligers”.   

Lidwien nadenkend:” Ik ben eigenlijk nog niet zo lang lid, 
maar ik ken de KBO al wel heel lang door mijn werk als 
teamleider facilitair bij de Antoniushove te Lichtenvoorde. 
Vanaf het begin eigenlijk! Door mijn werk bij Careaz, dat 
ik 44 jaar gedaan heb, ben ik meegegroeid met de KBO. 
Veel KBO  activiteiten vonden plaats in het Grand café. 
Tot de KBO op 1 januari 2010 officieel in het gebouw ‘De 
Treffer’ kwam. Ik was destijds de contactpersoon van 
Joke te Plate en heb mijn best gedaan, zoveel mogelijk 
ouderen kennis te laten maken met de KBO en ze te 
enthousiasmeren. Omdat het ledental steeds groter werd 
en er daarnaast ook steeds meer activiteiten voor de 
bewoners binnen Antoniushove kwamen, werd gepleit 
voor een eigen KBO gebouw. Dat was een gouden greep. 
Als je hier binnenkomt voelt het als een warm bad. Door 
mijn werk in de ouderenzorg, ken ik de KBO goed.

Wat zie je als belangrijkste taak van het voorzitterschap?

Deze vraag wordt door Stien samengevat door de 
volgende uitspraak: ”In positieve zin moeder-overste zijn”.  
Het omgaan met mensen is de beweegreden dat je dit 
werk gaat doen. Overal even langs gaan, op de hoogte 
blijven, kennismaken met iedereen, je gezicht laten zien. 
Daarnaast had ik de drang om te willen vernieuwen, er 
iets moois van te maken. Passend bij de tijd, modern en 
vooruitstrevend.
Omdat de basis goed was, de organisatiestructuur goed 
draaide en er veel expertise is bij iedereen die zich inzet 
voor de KBO, was dit mogelijk. 

Lidwien had duidelijk al nagedacht over deze vraag en vat 
het samen met de woorden:
” Een gastvrije gastvrouw zijn”. 
Het bestuur moet kritisch kunnen zijn in een motiverende 
en positieve sfeer. Gezamenlijk met het bestuur en 
alle vrijwilligers zodanig functioneren, dat de ouderen 
zich hier thuis voelen en dat ze door de activiteiten die 
georganiseerd worden kunnen vinden wat ze zoeken 
en een beetje geluk vinden. Ik wil graag de spin in het 
web zijn om dit samen te brengen. Laagdrempelig zodat 
mensen je als voorzitter kunnen vinden. 

Stien: Verbinding zoek je door persoonlijk contact.  De 
leden en vooral ook de vrijwilligers moeten zich gekend 
weten. Dat zorgt voor verbinding.

Lidwien: Verbinding zoeken is vertrouwen hebben in 
elkaar en de motivatie en inspiratie zoeken om samen iets 
op te pakken.

Wat vindt het thuisfront van je voorzitterschap van de KBO?

Op deze vraag werd eensgezind geantwoord. We hebben een beetje een vergelijkbaar thuisfront. Een partner die 
volledig achter ons staat. Henri is Stiens rechterhand en staat met hand- en spandiensten altijd klaar. Nog belangrijker 
is het dat ze altijd haar ei kwijt kan en ze alles met elkaar  bespreken kunnen. Laurens van Lidwien staat ook vierkant 
achter haar en overtuigde haar dit avontuur aan te gaan met de opmerking:” Dit is een uitdaging voor jou, die op het 
juiste moment komt!  Als ik zie dat het jouw gelukkig maakt, ga ik mee”. 

Wat vond je het moeilijkst in het afgelopen jaar omtrent corona?

Ook deze vraag werd eensgezind beantwoord. Persoonlijk niet zoveel hinder gehad van corona of de maatregelen, maar 
dat de verenigingen stil liggen doet zeer. Het gemis aan menselijk contact voelt als pijn. Hoe bereiken we de eenzame 
mens? Je merkt dat ze de inloop missen, de aanspraak. We hebben een telefonische hulplijn, maar mensen vinden het 
vaak moeilijk om te bellen of hulp te vragen, daarom is het goed er zelf heen te gaan of te bellen. Je merkt dat het nu te 
lang duurt.

Wat zie je als een uitdaging voor de komende tijd?

Stien zit vol ideeën. Naast het zich verder inzetten voor de 
activiteiten welke al in voorbereiding zijn vanuit haar rol 
als voormalig voorzitter, zoals het moderniseren van het 
gebouw waar ze zich voor zal blijven inzetten, verheugt 
ze zich op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het 
bedenken en organiseren van excursies. 
Lidwien ziet de grootste uitdaging in het leren kennen 
van de mensen en het functioneren van de werkgroepen. 

De uitdaging ligt in het contact zoeken met de leden, 
persoonlijk kennismaken met de nieuwe leden en leden 
uitdagen te komen met nieuwe ideeën. Ook ligt er 
de uitdaging van het aanpakken van de ingang en de 
opslagruimten van het gebouw. 

Geef een snelle bondige reactie 
op een gegeven woord

KBO

Voorzitter

Het gebouw “De Treffer”.

Bestuur

Stien Pothof

Werk aan de winkel

Verantwoordelijkheid

Op tijd accessoires aanbrengen

Vaste waarde binnen de organisatie

Lidwien Reukers

Warme mooie club

Nieuwe uitdaging

Eigen ingang

Goed vertegenwoordigd
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Interview Stien en Lidwien (3)

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
Vervolg geef een korte reactie op 
een gegeven woord
Ontmoetingsruimte

Gezelligheid

Thuis

Lichtenvoorde

Toekomst

Opleiding

Leesboek

Welke spreuk wil je met ons delen

Stien
Multifunctioneel

Woensdagmorgen in het bestuur

Rust

Thuisbasis om vanuit te vliegen

In goede, ook geestelijke, 
gezondheid, oud te worden

Het leven leert je veel. Door te lezen, 
zien en luisteren, met dank aan de 
iPad, kun je veel leren.

Ik heb heel veel gelezen, vooral 
literatuur. De boeken  van de 7 
zussen zijn ook mooi of de thrillers  
van Sjowall & Wahloo

Gezondheid en om elkaar geven, de 
grootste rijkdom in het leven.

Lidwien
Goed bezet

Is voelbaar

Vertrouwd

Mooiste dorp om in te wonen

In goede gezondheid me in kunnen 
blijven zetten voor anderen.

Ik zou best in de collegezaal  van een 
open academie iets willen studeren 
waar ik nog niks van weet.

De zeven zussen van Lucinda 
Riley, vooral het boek van Parel. 
Ook de boeken van Lars Keplar, 
psychologische thrillers.

Het leven bestaat uit keuzes maken: 
je moet doen waar jezelf goed in 
bent en gelukkig van wordt.

Foto links: (Hans Winters)
Het symbolisch overhandigen van de voorzittershamer 

2021 het jaar van vernieuwingen; aansluiting bij nieuwe 
landelijke organisatie, nieuw logo, nieuwe voorzitter.*

* Note : de voorzittershamer is niet daadwerkelijk 
overhandigd i.v.m. corona.
* Note 1: In deze foto is het nieuwe logo gefotoshopt ( met 
dank aan Annike Frenken).



De Treffer  KBO Lichtenvoorde De Treffer  KBO Lichtenvoorde12 13

Pétanque à la  maison (1) Pétanque à la maison (2)
Dus: Allez! Au travail! Dan maar thuis 
die sfeer creëren. Wat had ik nodig? Een 
tafel(kleed) als terrain, boules, pastis, 
olives, een naar zonnige streken lonkende 
achtergrond en naturellement een trofee, 
want het moest wel ergens om gaan. De 
temperatuur die zich af en toe richting 
Franse waarden bewoog en  beaucoup 
d’imagination hielpen eveneens. Het 
spelen viel in het begin nog behoorlijk tegen, zelfs voor een ervaren en geoefende speler als ik ben (al zeg ik het zelf). 
Maar …. volhouden gaf uiteindelijk toch voldoening, vooral toen mij een echte carreauna ontviel! Een aantal keren 
mocht ik zelfs de trofee mee naar huis nemen! Dat leverde natuurlijk een triomfantelijke thuiskomst inclusief glorieuze 
ontvangst op. Ha!

Hoop
Toch was het gevoel lang niet compleet. Zoals de beoefenaars weten, komt het spel beter tot zijn recht met medespelers 
en tegenstanders. En eenieder die weet hoe op een Frans dorpsplein pétanque gespeeld wordt, is bekend met de 
discussies en conversaties die dan door de dorpelingen, die elkaar van haver tot gort kennen, gevoerd worden. Men 
prijst en beschimpt elkaar dat het een lieve lust is. En zo hoort het daar ook. Misschien is er een kans dat ik er dit jaar 
nog getuige van kan zijn. Dat is nog te bezien, want terwijl ik dit verhaaltje construeer, 
gooien de Fransen de deur weer een tijd op slot. 
Maar toch: FRANKRIJK! Ik ben er rijp voor! Desnoods boulen met een masker! Vive la 
France!

Erik van de Groep

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

Wie maakt Gerard en Eri  Oosterman blij met: 

Een paar uur lichte tuinwerkzaamheden?
Het betreft met name mos tussen tegels weg halen. 

Neem contact op met Eri Oosterman : 370365

Een kaart voor zieke KBO leden:

Kent u een ziek of  eenzaam KBO lid, meld het aan 
José Waalderbos.
(josewaalderbos@kpnmail.nl / 06-10853357).

José verzorgt de kaartjes namens de vereniging.

Het is begin april, hagel en sneeuw jagen door de lucht en de zomer lijkt verder weg dan de vorige week. Meer dan een 
jaar geleden werden de eerste beperkende coronamaatregelen afgekondigd en dachten we nog dat het een kwestie van 
weken, misschien maanden zou zijn. “Blijf thuis”, zeiden Mark en Jaap. Sociale activiteiten werden stilgelegd, voor velen 
van gevorderde leeftijd een zeer ingrijpende maatregel. 
Hoe ben ík die tijd doorgekomen? De tuin was na een tijdje onkruidvrij, de zolder meldde zich voor een opruimbeurt en 

naar aanleiding van mijn belastingaangifte begon ik ook 
mijn administratie maar eens op orde te brengen.
Voor de zo broodnodige afwisseling en ontspanning 
speel ik pétanque in clubverband en ik begon het 
onbedaarlijk te missen. Daarom keek ik regelmatig naar 
mijn tasje met boules. Dat leek soms wel te bewegen. 
En ja hoor, die ijzeren rakkers bleken hun draai niet 
helemaal te kunnen vinden. Boules willen ook wel hun 
energie kwijt en om daaraan tegemoet te komen, ging 
ik maar wat oefeningen verzinnen, ook om zelf het 
boulegevoel niet kwijt te raken. In eerste instantie kwam 
dat neer op een beetje jongleren, maar meer dan één 
boule tegelijk leverde al snel een barst in de tegels van 
mijn berging op. Dat is natuurlijk zonde, want het is best 
een mooie ruimte. 

Boule du Cirque Coronal
Op T.V. zag ik een basketballer die een bal op zijn vingertop 
liet ronddraaien. Idee! Ik begon met de boule op mijn 
wijsvinger te laten balanceren en dat lukte met enige 
moeite. Omdat mijn boule zelf zijn draai niet kon vinden, 
besloot ik daarbij een handje te helpen. Door het draaien 
bleef hij zelfs beter op zijn plaats! Ik besloot het steeds 
moeilijker te maken en eindigde met drie draaiende 
boules op mijn gok! Knap hè.
Er zijn al met al heel wat uurtjes in gaan zitten en het gaf 
een hoop voldoening, maar ook eelt op mijn wijsvinger en 
een verbrande neuspunt.  Dat ook. 
(Nee, ik ga niet meedoen met ‘Holland ’s got Talent’)
 
 

Partij
En toen was het mei. En het begon behoorlijk te kriebelen. Mijn boules hadden hun draai gevonden, nu ik nog.  Ik had 
gepland met mijn camperbusje, mijn lief en mijn boules in mei in de Vogezen …. de Jura … de Drôme … de Dordogne 
… de Ardèche, of …… te vertoeven. En daar vanzelfsprekend op camping of dorpsplein mijn boulevaardigheden met de 
Fransen te meten. De dagelijkse confrontatie met de bus op mijn oprit en het schilderij boven tafel deden het gekriebel 
zeker niet afnemen. Dat de Fransen zelf nog in confinement zaten was een schrale troost. Maar ik had behoefte aan 
weer eens een partijtje boulen en aan een zuidelijke sfeer!
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Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. 
Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.

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

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

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

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

Een triest verhaal met een happy end!
Ik ben op visite geweest bij  de 77-jarige Livien Strank 
-te Plate. Zij was één van de eerste coronapatiënten in 
maart vorig jaar. Na een lekker bakje koffie heeft ze me 
haar verhaal verteld. Velen zullen Livien wel kennen. Elke 
donderdagmorgen was ze in de Treffer om een uur aan 
yoga te doen en daarna gezellig koffie drinken met zijn 
allen.
Het begon allemaal, zoals ze zelf dacht , met een griepje. 
Ze had geen eetlust, had koorts. De dokter dacht ook 
aan griep maar na een week toch maar weer de dokter 
gebeld. Ze was heel benauwd. Toen er een dokter uit 
Winterswijk kwam, werd ze  2 april direct met een 
ambulance naar het SKB gebracht. Daar bleek haar 
zuurstofgehalte in het bloed veel te laag. Dat was 72 en 
moet normaal 97 zijn. Ze werd getest op corona en bleek 
positief te zijn. Na allerlei onderzoeken werd ze alleen op 
een kamer gelegd. De doctoren wisten nog niet precies 
hoe te handelen. Ze werd onmiddellijk aan de zuurstof 
gelegd en kreeg sondevoeding. En dit alles gedurende 
4 weken. Ze kan zich van die weken nauwelijks iets 
herinneren. Het was een verschrikkelijk tijd. Niemand 
mocht haar bezoeken. Je kunt je voorstellen dat je je dan 
alleen kunt voelen zonder familie om je heen. Eigenlijk 
onmenselijk. 

In de derde week mochten haar twee dochters komen 
omdat ze niet wisten hoe het af zou lopen. Zo slecht 
ging het met haar. Het waren spannende dagen voor 
de kinderen. Want wat is het verschrikkelijk om op zo’n 
manier jouw moeder te verliezen. Een gezonde vrouw 
veranderde in een wrak.
Maar hieper de piep hoera…. Livien kwam er bovenop 
maar had nog een lange weg te gaan. Na vier weken 
kwam ze uit het ziekenhuis in een rolstoel. Nee, niet naar 
huis maar regelrecht naar Pronsweide in Winterswijk. Na 
veel therapie lukte het haar om met een rollator te lopen. 
Doordat ze altijd veel gewandeld had, kwam de conditie 
redelijk snel terug. Daaruit blijkt maar weer dat bewegen 
voor ons ouderen heel belangrijk is. Naar drie weken 
Pronsweide mocht Livien naar huis. Haar dochters hebben 
haar een aantal weken geholpen met alles.
Lieve mensen, als er één dankbaar is dat ze nog leeft, dan 
is zij het wel. Met het tweede bakje koffie hebben we 
geproost op het leven.
Livien, bedankt voor jouw openhartige verhaal en ik wens 
je nog veel gelukkige jaren.

Ans Vonhof

In mei 2016 is de eerste KBO wandelclub van start gegaan. 
Initiatiefnemer was Henk Navis die mensen heeft uitgenodigd om het samen te gaan organiseren. 
Helaas is Henk er mee gestopt en gaan Rikie, Geert Anne en Gonny hiermee door . 
Al gauw was het een succes, iedereen vond het gezellig om een wandeling van 5 of 10 km te maken. 
We begonnen met ongeveer 10 wandelaars, tegenwoordig al met 20 à 25. 
Onderweg drinken we een bakje koffie als dat mogelijk is, door iedereen als prettig ervaren! 
Jammer dat we nu al bijna een jaar niet kunnen lopen vanwege corona, maar zo gauw het weer mogelijk is, gaan we 
weer starten. 
Dus is ons advies: blijf wandelen en blijf gezond!!! 
Als er nog interesse is om mee te wandelen kun je ons 
bellen. 
Rikie  06-48800162, Geert Anne 06-55784818, 
Gonny 06-26144141  
We hopen elkaar weer spoedig te zien. 

Met vriendelijke groet, 

De wandelcommissie.

Spreuk Stien

De wandelclub

Spreuk Lidwien
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sinds 1897

Hét vertrouwde adres

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

Subsidie Opplussen Woningen
De Subsidieregeling Opplussen Woningen wordt verlengd. De subsidieregeling 
loopt nu tot eind 2021. Op dit moment is er nog ongeveer € 35.000,00 
beschikbaar.

Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen blijft een groeiende groep 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Het is dan ook belangrijk dat de 
woning veilig maar ook comfortabel is.
Door de Subsidieregeling Opplussen Woningen willen we meer mensen prikkelen om maatregelen te treffen om hun 
woning beter toegankelijk, bruikbaarder en veiliger te maken.
Al enige jaren komen woonconsulenten bij ouderen op bezoek om advies te geven. Zij sturen ze na het bezoek een 
rapport toe met een lijst van maatregelen, die kunnen helpen om langer in de woning te kunnen blijven wonen. Ook 
ontvangt u bij het rapport een aanvraagformulier subsidie opplussen. Dat formulier kunt u ook downloaden bij het 
onderdeel Aanvraag.
Op deze pagina kunt u lezen hoe de regeling in zijn werk gaat.
Ook is er een mogelijkheid voor particulieren om een lening aan te vragen voor het aanpassen van de woning. Het moet 
dan gaan om maatregelen die de woning toekomstbestendig, comfortabeler, veiliger en toegankelijker maken.

Toekomstbestendig Wonen Lening
Woont u in een eigen koopwoning? Dan kunt u tegen een aantrekkelijke rente geld lenen om uw woning 
toekomstbestendig te maken. Provincie Gelderland en wij willen zo positief bijdragen aan het verduurzamen,  het 
levensloopbestendig maken van woningen, het verwijderen van asbest en het klimaatproof inrichten van de fysieke 
leefomgeving. Op deze pagina leest u hoe dat moet.
U mag als particuliere woningeigenaar een lening aanvragen
U kunt met deze lening bijvoorbeeld uw woning isoleren, uw badkamer op de begane grond plaatsen, asbest 
verwijderen en anders omgaan met hemelwater. De gemeenteraad van Oost Gelre heeft hiervoor € 2.000.000,- 
beschikbaar gesteld. Dit geld is gestort in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Vraag uw lening gemakkelijk aan!
Twee manieren om de lening aan te vragen:
In sommige gevallen kan een bouw- en/of monumentenvergunning nodig zijn. Controleer of u een vergunning nodig 
heeft voor een bepaalde maatregel. Vraag deze, als het nodig is,aan bij de afdeling Omgeving. U bereikt hen op 
telefoonnummer: (0544) 39 35 35.
Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren. Zo krijgt u inzicht in de kosten en kunt u bepalen 
hoeveel u moet lenen.
Daarna kunt u de lening aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

Digitaal
1. Digitaal aanvragen met gebruik van DigiD(externe link).
Nadat u de gegevens hebt ingevuld, kunt u het formulier digitaal insturen. 

2.De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de verordening. Er zijn 2 mogelijkheden:
• De aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan een voorlopige toewijzingsbrief.
• De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en moeten wij uw aanvraag helaas afwijzen. U krijgt dan een brief 

waarin staat waarom u geen geld bij ons kunt lenen.

Gemeente informeert (1)
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Gemeente informeert (2)
3. Met de toewijzingsbrief kunt u uw aanvraag verder afronden op de site van het SVn www.svn.nl(externe link). U typt 
‘Oost Gelre’ in het vak ‘vul uw plaatsnaam in’. Klik op ‘bekijk leningen’ en kies voor het thema: “Huis en pand opknappen 
/ Toekomstbestendig Wonen”. Daarna klikt u door naar het digitale aanvraagformulier van de lening onder: “Aanvragen”. 
Vraagt u de lening niet binnen 8 weken aan? Dan is deze toewijzing niet meer geldig.
4. De SVn beoordeelt uw aanvraag financieel.
• Wijst de SVn uw lening helaas af? Dan krijgt u hierover een brief van SVn.
• Wijst de SVn uw lening toe? Dan krijgt u automatisch een offerte voor de lening
5. Onderteken de offerte.

Schriftelijk
1. Download het Startformulier Toekomstbestendig Wonen Lening (pdf - 365 kB). U kunt hem ook ophalen bij het 
gemeentehuis. Vul het startformulier in. Stuur het ingevulde formulier op naar de gemeente, afdeling Omgeving. Het 
adres is: Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde.
2. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op basis van de verordening. Er zijn 2 mogelijkheden:
• de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U krijgt dan een voorlopige toewijzingsbrief en een ‘aanvraagformulier 

van de SVn’;
• de aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden. En wij moeten uw aanvraag helaas afwijzen. U krijgt dan een brief 

waarin staat waarom u geen geld bij ons kunt lenen.
3. Vul het aanvraagformulier van de SVn in en stuur het op naar SVn.
Zorg er voor dat uw aanvraag compleet is. Zo kan de SVn uw aanvraag binnen 2 
weken beoordelen.
4. De SVn beoordeelt uw aanvraag financieel.
• Wijst de SVn uw lening helaas af? Dan krijgt u hierover een brief van SVn.
• Wijst de SVn uw lening toe? Dan krijgt u automatisch een offerte voor de 

lening.
5. Onderteken de offerte.

U kunt kiezen uit vier soorten leningen
Om zoveel mogelijk woningeigenaren in Gelderland te kunnen helpen, zijn er vier 
verschillende leenvormen. Daarvoor gelden verschillende voorwaarden. Kijk door 
voor op de volgende link:
https://www.oostgelre.nl/producten/subsidie-opplussen-woningen

WMO

Individuele begeleiding en groepsbegeleiding
Begeleiding is ondersteuning bij het uitvoeren van algemene dagelijkse bezigheden. Het gaat dan niet om het 
overnemen van taken, maar ondersteuning hierbij. Er zijn twee verschillende vormen van begeleiding:
• individuele begeleiding en
• groepsbegeleiding (dagbesteding) 

Individuele begeleiding
Individuele begeleiding richt zich op het vergroten of behouden van de zelfredzaamheid en de deelname aan de 
samenleving. De begeleiding richt zich op het aanleren en oefenen van vaardigheden en gedrag die nodig zijn om 
zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. Het kan hierbij gaan om hulp bij het dagritme of hulp bij het onderhouden van 
sociale contacten. Dit zijn een aantal voorbeelden. Er zijn verschillende vormen van individuele begeleiding. De manier 
waarop de begeleiding vorm krijgt, wordt aangepast aan de persoonlijke situatie.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)
Groepsbegeleiding richt zich op een zinvolle daginvulling of dagstructuur. Het gaat hierbij om het aanleren en oefenen of 
overnemen van vaardigheden. Het doel is het ontwikkelen 
van talenten om de zelfredzaamheid en deelname aan 
de samenleving te vergroten, of om achteruitgang te 
voorkomen. Het kan hierbij gaan om activering, beweging, 
een zinvolle invulling van de dag, het voorkomen van 
eenzaamheid of het leren omgaan met dementie. Het kan 
ook ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger.
Neem gerust contact met ons op
We zijn bereikbaar via telefoon en e-mail sociaalteam@
oostgelre.nl
Per telefoon
Op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur via telefoonnummer 
(0544) 39 36 16

Oplichters maken ook gebruik van het internet. Knip dit uit en 
leg het naast uw computer, tablet of telefoon. Dan heeft u het 
altijd bij de hand, en weet u wat u moet doen.  

 

 
 

1. Maak nooit zomaar geld over. 
Wordt er gevraagd om geld? Denk eerst goed na of dat wel klopt. Twijfelt 
u? Als u gebeld wordt, hang op. Als u een e-mail of berichtje krijgt, 
verwijder het. Klik niet op de link.  

Krijgt u opeens een berichtje via WhatsApp met de vraag om geld? 
Bijvoorbeeld van uw kind of een vriend. Zorg dat u zeker weet dat het 
berichtje van uw (klein)kind of vriend(in) komt! Bijvoorbeeld door te bellen. 
Niet gebeld = geen geld.  

2. Geef nooit uw inloggegevens af, zoals een 
wachtwoord of pincode. 
Oplichters doen net of ze een bank, computerbedrijf, of gemeente zijn en 
vragen om uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord of pincode. Geef 
niemand uw inloggegevens. Niet aan de telefoon, niet aan de deur, niet per 
e-mail, SMS of WhatsApp.  

Banken bellen u niet om te vragen naar rekeningnummers en inlogcodes, 
of om ergens in te loggen. Computerbedrijven bellen u niet om u te ‘helpen’ 
met een probleem op uw computer, door mee te kijken op uw scherm. 
Alleen oplichters doen dat.  

3. Zorg dat uw basisbeveiliging op orde is 
- Gebruik verschillende, sterke wachtwoorden. Bijvoorbeeld een wachtzin: 

een zin met 4 woorden van 4 letters is al erg sterk. 
- Doe je updates. Stel automatische updates op uw computer, telefoon of 

tablet in 
- Installeer een virusscanner 
- Maak regelmatig back-ups 
- Eerst checken, dan klikken. Klik nooit zomaar op een link 

 

Wilt u meer informatie? 

Heeft u een Digi-vraag en wilt u iemand daarover spreken? Bel gratis 
de DigiHulplijn 0800 – 1508, maandag tot vrijdag tussen 09:00 - 
17:00 uur. 

Meer informatie is te vinden op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
Geluid slim regelen in Windows 10

Geluidsinstellingen van Windows 
Op de pc zijn er een hoop dingen die geluid voortbrengen: 
het Windows-systeem, programma's en soms websites 
die u opent. Er zijn verschillende manieren om die 
geluiden harder en zachter te zetten of op elkaar af te 
stemmen. We geven een aantal handige tips.

Waar zet ik geluid harder of zachter?I
‘Gewoon’ het geluid harder of zachter zetten is niet 
altijd zo simpel als het lijkt. Windows heeft een eigen 
geluidsregelaar maar kijkt u bijvoorbeeld een filmpje op 
internet, dan is daar ook een volumeknop. En om het nog 
ingewikkelder te maken: sommigen koptelefoons hebben 
ook een eigen volumeknop. Dit 
gebeurt er wanneer u de verschillende 
volumeknoppen gebruikt:
• Met de regelaar van Windows , 

worden alle geluiden die uit de computer komen 
harder of zachter.

• Bij aanpassen van het geluid van een film- of 
muziekspeler blijven geluiden van bijvoorbeeld 
binnenkomende e-mails even hard.

• Is er een koptelefoon aangesloten en zet u daarmee 
het geluid zachter, dan wordt alleen het geluid 
dat uit de koptelefoon komt gedempt. Haalt u de 
aansluitkabel uit de computer, dan wordt het geluid 
even hard als eerst afgespeeld. Hetzelfde gaat op voor 
bijvoorbeeld extern aangesloten speakers.

Per programma volume regelen
Zet de geluiden van programma's uit of zachter 
zodat u zonder bliepjes en piepjes kunt genieten van 
een muziekje. Met de Volumemixer regelt u welk 
programma geluid mag maken en hoe hard.

Naar de geluidsinstellingen
Voor het geluid zijn er veel meer instellingen dan alleen 
harder of zachter zetten. U komt bij de geluidsinstellingen 
via het Instellingenmenu of via het Systeemvak.
Via het Instellingenmenu:
• Klik op de Startknop.
• Klik op het pictogram 'Instellingen'
• Klik op Systeem.
• Klik links in het venster op Geluid.

Via het Systeemvak:
• Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 

'Luidsprekers'   .
• Klik op Geluidsinstellingen openen.

Geluid via aangesloten apparaat
Via de geluidsinstellingen is te regelen uit welk apparaat 
het geluid komt. Uit de computer zelf, via aangesloten 
boxjes of de televisie bijvoorbeeld.
• Sluit het apparaat aan op de computer. Speelt het 

geluid niet automatisch af via het apparaat, volg dan 
onderstaande stappen.

• Ga naar de geluidsinstellingen zoals hierboven 
beschreven.

• Klik onder ‘Uw uitvoerapparaat kiezen’ op het pijltje 
omlaag en kies het apparaat waar het geluid uit moet 
komen.

Andere geluiden dempen tijdens telefoongesprek 
Tijdens (beeld)bellen op de computer, bijvoorbeeld via 
Skype, is het niet prettig om gestoord te worden door 
de 'ping’ van een nieuwe e-mail, of een melding van de 
virusscanner. Stel in dat andere geluiden automatisch 
zachter klinken bij bellen via de computer.
• Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 

'Luidsprekers' in het Systeemvak.
• Klik op Geluiden.
• Klik op het tabblad Communicatie.
• Klik op het rondje van een van de 

opties; helemaal geen geluiden of andere geluiden 
dempen met vijftig procent.

• Klik op Ok om de instelling op te slaan en het venster 
te sluiten.

Van Digibeet naar Digibeter (2)
Geluiden van de browser uitzetten
Stel u luistert muziek via de computer, maar de site die u 
opent begint er doorheen te blèren. Zet het geluid van de 
site met één klik op de juiste plek uit.

Het geluid van een website uitzetten
Soms spelen websites zodra u ze opent muziek, video's 
of geluiden af. Dat kan storend zijn. Bijvoorbeeld als u al 
naar muziek luistert op een andere website. Een oplossing 
is om het geluid van een afzonderlijk tabblad uit te zetten. 
Hoe werkt dit in Chrome, Edge, Firefox en Safari?
Chrome
In Chrome herkent u het tabblad waarop geluid wordt 
afgespeeld aan het pictogram van een luidspreker:

Schakel zo het geluid op een enkel tabblad uit:
• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met 

het pictogram van een luidspreker.
Klik op Geluid van site dempen.
Er komt een streep door het pictogram van een 
luidspreker te staan:
 

Schakel eventueel het geluid zo weer in:
• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met het 

pictogram van een luidspreker.
• Klik op Geluid van site dempen opheffen. Het geluid 

is weer te horen.

Edge
In Edge is snel te zien op welk tabblad een 
geluidsfragment wordt afgespeeld. Hierbij staat het 
pictogram van een luidspreker:

• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met het 
pictogram van een luidspreker.

• Klik op Tabblad dempen.

Achter het pictogram van de luidspreker komt een kruisje 
te staan:

Geluid weer inschakelen?
• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met het 

pictogram van een luidspreker.
• Klik op Dempen van tabblad opheffen. Het geluid is 

weer te horen.
Firefox
In Firefox krijgt het tabblad waarop geluid wordt 
afgespeeld het pictogram van een luidspreker:

Schakel zo het geluid op een enkel tabblad uit:
• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met het 

pictogram van een luidspreker.
• Klik op Tabblad dempen.
Er staat een streep door het pictogram van de 
luidspreker:

Schakel eventueel zo het geluid weer in:
• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met het 

pictogram van een luidspreker.
• Het inschakelen kan op twee manieren:

1. Klik op Dempen opheffen.
2. Druk op de toetsen Ctrl+M. Het geluid is nu weer 
ingeschakeld.

Safari (Apple)
Ook in Safari, op een Mac, kan een tabblad worden 
gedempt. Het tabblad waarop geluid wordt afgespeeld 
herkent u aan het pictogram van een luidspreker:   
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Van Digibeet naar Digibeter (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

Het geluid van een tabblad uitschakelen gebeurt als volgt:
• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met het pictogram van een luidspreker.
• Klik op Schakel geluid van tabblad uit.
Er komt een streep door het pictogram van de luidspreker te staan:

Het geluid van het tabblad weer inschakelen kan eventueel ook:
• Klik met de rechtermuisknop op het tabblad met het geluidssymbool.
• Klik op Schakel geluid van tabblad in. Het geluid is nu weer ingeschakeld.

Zoals zo vaak leiden meerdere wegen naar Rome, zo ook bij de geluidsinstellingen van Windows en apps die je gebruikt. 
Hopelijk heb nu wat meer handvatten waarmee je uit de voeten kunt. Succes…!!!

Op verhaal komen

Voorjaar 2021

Een voorjaar dat anders is dan anders. Ervaart U dat ook 
zo?
Net niet helemaal dat opgeluchte en verwachtingsvolle 
van: de winter is voorbij en nu is er weer van allerlei 
leuks mogelijk. We zijn een beetje afwachtend geworden, 
kunnen er nog niet vol voor gaan. 
Want wat gaat de komende tijd ons brengen? Een 
vierde besmettingsgolf? Meer varianten van het virus? 
Nog meer problemen met vaccins? Hoe lang blijven de 
voorzorgsmaatregelen nog, de anderhalve meter en de 
mondkapjes?
Bent U al gevaccineerd? Of hebt U tenminste al een 
afspraak op zak? Kunnen we nog iets wijs worden uit alle 
berichtgeving?
Wat mijzelf betreft, ik vraag me wel af hoe het kan, dat ik 
bij het maken van de afspraak te horen kreeg, dat we pas 
op 21 april in Zevenaar terecht kunnen. Anderen, jonger 
dan wij, kunnen hun prik in Lichtenvoorde halen, wat wij 
ook graag hadden gewild. Dat heb ik ook aangegeven, 
maar dat kon niet. Kwestie van (geen) aanvoer van 
vaccins. In de zekerheid dat we tenminste afspraken 
hebben, houden we ons voorlopig maar even bezig met 
andere, leukere zaken. 

Hoe heerlijk waren die paar dagen met temperaturen 
boven de 20 graden. Even een kijkje op hoe het 
kan worden, al moeten we nu nog even geduld 
hebben. Natuurlijk gingen we op de fiets en zagen de 
eerste bosanemonen bloeien. Ze stonden prachtig 
helderwit te pronken. Speenkruid was al wekenlang 

in het Wentholtpark te zien, waar ik geregeld wandel. 
Regelmatig sta ik daar ook even stil bij de mini-
kangoeroes, maar die zijn erg schuw. Nu meende ik 
daar toch iets bijzonders waar te nemen. Na een poosje 
observeren zag ik het goed: er bewoog iets onder de 
opgetrokken voorpootjes van het donkerste dier. Een 
mini mini-kangoeroetje in de buidel van zijn moeder. 
Die buidel had ik al ongewoon dicht boven de grond 
zien hangen. Helaas waren de foto`s die ik de volgende 
dag maakte, te donker en te veraf om het jong goed te 
kunnen zien. Maar ik hou de vinger aan de pols! Een jong 
kangoeroeleven dat in het voorjaar begint; zo apart, daar 
kunnen de lammetjes niet tegenop.

Een ander, in mijn ogen vermeldenswaardig punt: voor 
het eerst heb ik de  voorjaarsbeurt van de tuin volledig uit 
handen gegeven. Fijn, om nu alleen maar enkele puntjes 
op de i te hoeven zetten. Ook heb ik al tweemaal gras 
gemaaid. De robot is wel kapot, daar moeten we nog 
achteraan, al krijgt het oudje het gras er ook nog wel af.
Inmiddels leven we alweer in zomertijd, mèt 
bijbehorende slaapproblemen, maar ik verheug me op 
zachte zoele zomeravonden buiten op het terras. U ook?
Geniet er van.
Truus Engelbarts.

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.

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar  
wordt uitgereikt, of onze website voor informatie 
over deelname aan de verschillende onderdelen.
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Fietsroute (tip voor 13 mei) 1 Fietsroute (tip voor 13 mei) 2
LA= linksaf    RI = richting   VKL  = verkeerslichten
RA = rechtsaf   GOI = gaat over in   PS     = paddestoel
RD = rechtdoor   VRW = voorrangsweg    LAH/RAH= links/ rechts aanhouden   

ROUTE 50  KM.                        

         RONDOM IN GEMEENTE OOST-GELRE

1 Start vanaf parkeerplaats bij De Treffer.  Einde weg RA, Kerkhoflaan gb
2 Op viersprong RD, Schatbergstraat, 1e weg LA, Bentinckstraat
3 Einde weg RA, Varsseveldseweg, 2e weg LA, Frans ten Boschstraat

4 Einde weg RAH, Martin Leliveltstraat. Op splitsing LAH, blijft Martin Leliveltstr.
5 GOI Willem Geurkingstr.  GOI Veengootdijk. Einde weg RA,Zilverbekendijk
6 Voor doodlopende weg LA, De Riette. Eerste weg RA, Hoeveweg                                      

7 Bij VKL oversteken, einde weg LA en dan RA, Kerkstraat gb HARREVELD
8 Tegenover kerk LA, Grachtlaan.  GOI fietspad 
9 Einde pad RA,  De Bothweg GOI Aagtemanweg 

10 Einde weg RA, Lindeboomweg gb 
11 Na bocht fietspad RA, Seesingpad, GOI verharde weg ,GOI fietspad Reimerspad
12 Einde pad RA en gelijk LA, Blindendiekske.  Einde pad LA Kroosdijk

13 Einde weg LA, Koolsteeweg, afst. +/- 13 km   1e fietspad LA,   Piepersdiekske
14 Einde Pad RA, Tulnersweg. Einde weg LA, Past. Deperinkstraat
15 Na kerk RA, Waalderweg,      3e weg RA,  Beenekussteeg     MARIËNVELDE

16 Op viersprong RA, Reindersweg.   Fietspad LA, Möllasdiek 
17 Op viersprong RD, Boersweg. Eerste weg RA,   
18 1e fietspad LA en LA brug over. Einde pad RA en 1e weg LA,  Kennedystraat
 ZIEUWENT
19 Einde weg RA, Dorpsstraat gb. Eerste weg LA Past. Zanderinkstraat
20 Na rode brievenbus verharde weg RA. Fietspad RA, Rollaspad
21 Kleuterstraat oversteken, blijft Rollaspad.  Op splitsing LAH 

22 Einde pad LA en gelijk RA, Hellerweg. Fietspad LA Otterpad
23 Op viersprong RD, blijft Otterpad.   Fietspad RA, brug over. Hemmelepad
24 Op viersprong RD, blijft Hemmelepad. Asfaltweg oversteken, Pompstationsdijk

25 Einde weg RA, Koolmansdijk. Op viersprong RD blijft  Koolmansdijk
26 Einde weg LA, de Stegge. RAH, Papenweg. LIEVELDE
 Afstand +/-  26 km 

Vervolg fietsroute bladzijde 25

Vervolg fietsroute bladzijde 24
27 Einde weg LA en gelijk RA, Stationstraat. GOI parkeerplaats 
28 Einde parkeerplaats, fietspad RD, Kol'nboerpad. 
29 Einde pad LA, spoorbaan oversteken, Kloosterstraat gb. 

30 Op splitsing LAH, Brakerweg. GOI zandweg 
31 Op viersprong RD. 1e weg RA en gelijk LA,  fietspad Trambaan.
32 3x viersprong oversteken. Einde pad LA, Oude Aaltenseweg GROENLO.

33 Einde weg RA, Lichtenvoordseweg gb. Einde weg LA, Winterwijkseweg.
34 GOI  Mattelierstraat. GOI de Markt. Einde Markt RA, Nieuwestraat.
35 Voor brug RA, Maliebaan.  1e weg LA, doodlopende weg 

36 Na brug LA, Laantje van Lasonder. Einde weg RA, Marhulzenweg.
37 Op viersprong RD, LET OP, VRW blijft Marhulzenweg 
38  LAH, Industrieweg. Fietspad RA, tunnel door. 

39 Einde pad RA, Maarsevonder. Brug oversteken, fietspad RA Marhulzenpad.
40 Op splitsing LAH, blijft Marhulzenpad. GOI asfalt 
41 Op viersprong RA, Boerijendijk. Boerijendijk volgen tot VRW.

42 LAH, Oude Winterswijkseweg. ZWOLLE. Afst. +/-  37 km
43 Na picknickplaats, fietspad RA, Reijerinkspad. Einde pad LA O. Winterswijkseweg gb
44 Na brug links fietspad volgen. Eerste weg LA, Zwolseweg. 

45 VRW oversteken, LET OP, blijft Zwolseweg.   Op viersprong LA, Europaweg.
46 Einde weg LA, Grolsedijk. Voor spoorbaan LA, fietspad Onderholt.
47 Einde pad RAH, spoorbaan oversteken, Huttendijk. 

48 Einde weg LA, Huttendijk, GOI verharde weg. 
49 Einde weg LA, Meddoseweg.  Eerste weg RA, Lankveldweg 
50 Fietspad RA, 't Huttenpad.  Einde pad RA en dan LA. 

51 Einde weg RA, Winterwijkseweg gb. VRAGENDER. 
52 GOI Vragenderweg. Einde weg VRW oversteken, RA fietspad
53 Door fietstunnel blijft Vragenderweg. LICHTENVOORDE. 

54 Op VRW RA, Aaltenseweg.  Eerste weg LA,  Dijkstraat. 
55 Einde weg RA, Markt.  Einde markt LA, Rapenburgsestraat.
56 Op splitsing RAH, blijft Rapenburgsestraat.

57 Einde weg LA en gelijk RA, Raadhuisstraat.    1e weg RA Kerkhoflaan
58 Finish LA parkeerplaats bij De Treffer. Afst. +/-  50 km  Laurens Wopereis

LA= linksaf    RI = richting   VKL  = verkeerslichten
RA = rechtsaf   GOI = gaat over in   PS     = paddestoel
RD = rechtdoor   VRW = voorrangsweg    LAH/RAH= links/ rechts aanhouden   
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Weekoverzicht aktiviteiten

Bestuur en ondersteuning
Lidwien Reukers voorzitter 
  tel.06-23349971
Jan Wolterink secretaris
  tel. 06-5427 2541
Fons Bokkers penningmeester
  tel. 374744
Ton Jolij  coördinator Educatie, 
  tel. 06 4113 0412
Stien Pothof  coördinator
  Culturele Activiteiten, 
  tel. 371379
Thea Elferink-ten Have 
en Lidy Borgers coördinator Welzijn, 
  tel. 373878 / 06-54765067
Hans Winters  redactie/pr 
  tel. 06-8327 4062
Hans Halink Algemeen
  tel. 374744
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

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.)

Van Heijdenstraat 17 Lichtenvoorde (0544) 39 30 40
 Den Koem 2 Groenlo (0544) 74 50 90

Openingstijden:
Ma t/m do: 7.00 - 20.00
Vr: 7.00 - 21.00
Za: 7.00 - 20.00
Zo:  10.00 - 18.00

“Al je boodschappen 
op één plek, 

we helpen je graag.”

Van Heijdenstraat 17 Lichtenvoorde (0544) 39 30 40
 Den Koem 2 Groenlo (0544) 74 50 90

Openingstijden:
Ma t/m do: 7.00 - 20.00
Vr: 7.00 - 21.00
Za: 7.00 - 20.00
Zo:  10.00 - 18.00

De goedkoopste 

van Lichtenvoorde!



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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