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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 10 juni 2021 inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' juli/augustus 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

Voor u ligt het blad ‘De 
Treffer’. Een blad dat door 
een groep enthousiaste 
vrijwilligers tot stand is 
gekomen. Het blad is een 
uitstekend middel om een 
boodschap aan de man te 
brengen. Daar hebben we in 
deze Corona tijd veel gebruik 
van moeten maken.
Doordat het 
vaccinatieprogramma nu al een poosje onderweg is, zijn 
velen van u bijna klaar met de tweede ronde. Hopelijk 
kunnen we met een aantal activiteiten snel weer beginnen.
Hoewel het clubgebouw voorlopig nog gesloten blijft, kunnen 
een aantal buitenactiviteiten wellicht voorzichtig weer 
opgestart worden. 
Op Koningsdag 2021 j.l. hebben de heer en mevrouw Van 
Beek – Clement  een Koninklijke Onderscheiding mogen 
ontvangen. Een passende waardering voor hun inzet 
en organisatietalent. Verderop in het blad leest u welke 
belangrijke rol zij met zijn tweeën hebben vervuld voor de 
KBO, haar leden en daarbuiten.
De maand juni is “in een normale wereld” een maand waarin 
er veel kermissen zijn. Ook een periode waarin scholen 
afscheid nemen van leerlingen en leerkrachten. En voor 
sommige studenten betekent juni ook een definitief einde 
van hun schooltijd. Met een diploma op zak stappen ze nu 
het echte leven binnen op zoek naar een job en ze zullen 
moeten gaan werken voor hun centjes. Een periode uit hun 
leven wordt afgesloten.
Ook is de maand juni een maand waarin de eersten met 
vakantie gaan. Dit jaar zal het waarschijnlijk dichter bij huis 
zijn dan voorgaande jaren. Een rondje Nederland en dan 
verrassende plekjes ontdekken, is ook zeker de moeite waard.
Misschien is het al opgevallen. We hebben een nieuwe 
adverteerder achter in het blad.
Wij mogen Jumbo Bennink als nieuwe adverteerder 
begroeten. Dank aan dit bedrijf en alle andere adverteerders 
die de uitgifte van dit blad mogelijk maken. Wees loyaal, koop 
lokaal!
Ik wens jullie allemaal een hele goede zomertijd toe met veel 
zonnige dagen zodat we lekker buiten kunnen vertoeven in 
onze mooie omgeving.
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

De e-car rijdt weer!!
De E-Car  staat tot ieders beschikking. Bel  op maandag t/m vrij-
dag 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 kleine vrije bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 

Beste leden: 

Elke eerste woensdag van de 
maand vergaderen we via Zoom. 
We hebben ons deze winter o.a. bezig gehouden met: 
de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Voorts komt  in elke vergadering aan bod de voortgang 
binnen de 4 werkgroepen Welzijn, Educatie, Cultuur en 
Redactie/pr. 
Er wordt gebrainstormd over wat er op de website kan, 
Je brengt ideetjes in voor het verenigingsblad. 
Contacten met de gemeente en andere instanties blijven 
gewoon doorgaan dus zijn dat ook bespreekpunten.
Onlangs is besloten om tot de aanschaf van een nieuw 
muntenapparaat over te gaan.
Kortom, we zitten zo ruim 2 uur met elkaar aan de buis 
gekluisterd. En als er dan ook nog zinvolle zaken uit voort 
rollen dan is dat helemaal geen straf. Want ondertussen  
nemen we echt  wel  tijd voor een lolletje of een gezellige 
discussie.  

Herstart van activiteiten:
Ook wij snakken, net als jullie, naar verruiming van 
maatregelen zodat we weer  met elkaar in contact 
mogen komen. Zodra er versoepelingen aangekondigd 
worden, zullen wij ook starten met activiteiten die op dat 
moment toegestaan zijn. Wij kondigen de herstart van 
die activiteiten aan via onze website, in dit blad en in de 
ELNA. Houd deze dus in de gaten.
En omdat we de deuren van ‘de Treffer’ al  zolang op slot 
hebben moeten houden, is besloten om in 2021  
Geen zomerstop in te lassen. 
De inloop-cafés op dinsdag en donderdag gaan door. 
Een kopje koffie drinken, een praatje, een kaartje 
leggen, het kan de hele zomer door. Mits toegestaan. 
Daarnaast willen we bekijken en in overleg met docenten, 
vrijwilligers zien wat er nog meer aangeboden kan 
worden. 

Zijn we op zoek naar jou? 
Word jij onze nieuwe 
secretaris/ secretaresse? 
 In 2022 is secretaris 
Jan Wolterink statutair 
aftredend. Hij stopt dan 
met zijn werk binnen 
ons bestuur. Een jaar 

vliegt voorbij en daarom gaan we nu al op zoek naar 
een opvolger/opvolgster voor deze afwisselende,  
interessante, leerzame maar bovenal  gezellige job. 
Wat tref je aan als je ons bestuur komt versterken?

• Een grote, goed lopende organisatie met een heldere 
verenigingsstructuur. 

• Een gemotiveerd bestuur dat gezelligheid, 
gemoedelijkheid en saamhorigheid hoog in het 
vaandel heeft staan.

• Samenwerken, elkaar ondersteunen en openheid 
vinden wij belangrijk en normaal. 

• Op woensdagochtend (inloopmorgen voor leden) 
komen  het Dagelijks Bestuur en veelal ook de andere 
bestuursleden informeel bijeen om lopende zaken af 
te wikkelen.

• De ledenadministratie en de verslaglegging van de 
bestuursvergaderingen worden  vakkundig verzorgd 
door 3 andere personen.

• Het kantoor in ‘de Treffer’ is uitgerust met nieuwe 
computers en kopieerapparatuur.

Wat zien wij graag in onze nieuwe secretaris/
secretaresse?
• Iemand die zich kan vinden in bovenstaande.
• Iemand met “plezier in papier”.
• Je kunt omgaan met de PC en randapparatuur 
• Je kunt werken met het tekstprogramma  Word en  

ev. Excel.
• Archiveren en dossiervorming behoren tot jouw taak.
• Je verwerkt de ( grotendeels mail) post.
• Je stelt, samen met de voorzitter en de 

penningmeester, de agenda voor de 
bestuursvergadering op. 

Als  het jou wat lijkt om aan deze job te beginnen, kom 
dan eens een babbeltje te maken. Neem contact op 
met Jan Wolterink  (06 54272541) en/of onze voorzitter 
Lidwien Reukers (0623349971) 
NB Als je iemand kent die geen lid van onze vereniging is 
maar mogelijk wel geïnteresseerd zou kunnen zijn, tip die 
persoon of ons. 

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

Schema van voorbereiding voor 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie 

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) KBO - VITAAL
Magazine Vijftig+
Dit nieuwe blad heeft NIETS met de politieke partij met 
dezelfde naam van doen. 

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. 

Overzicht week-activiteiten
Zie achter in dit blad en www.kbolichtenvoorde.nl . 

Vrijwilligersattentie 
Onze vrijwilligers ontvangen een dezer dagen een attentie 
thuis. Bent u vrijwilliger en hebt u medio juni nog niets 

van ons gehoord, laat dat dan svp  even weten via een 
telefoontje op woensdagochtend of via een mailberichtje. 
Een foutje of vergissing maken kan gebeuren. 

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. Nieuwe leden ontvangen 
een welkomstbrief met daarop tevens vermeld hun 
lidmaatschaps-/inschrijfnummer. 

Met groet van het bestuur. 

Voor onze zieken en jarigen

In mei leggen alle vogeltjes een ei maar als ik zo naar 
buiten kijk, lijkt het wel herfst. De vogeltjes hebben het 
zwaar. Ze moeten oppassen dat ut nus neet onder den 
boom kump te liggen. Als je jarig bent, kun je het niet 
buiten vieren. En binnen mogen maar twee mensen op 
visite komen. Voor velen is het al de tweede keer dat de 
verjaardag niet fatsoenlijk gevierd kan worden. We gaan 
steeds meer de onderlinge contacten missen. Terug naar 
normaal gaat nog heel lang duren. De regels kunnen nog 
steeds niet versoepeld worden en de mensen worden 
het zat. Ik ben echter heel blij dat ik niet in een grote stad 
woon waar de mensen opeengepakt wonen. Hier hebben 
we nog de ruimte en als ik met mijn hond wandel, kom ik 
af en toe iemand tegen.
Maar terug naar de verjaardag. Ik wil iedereen die 
deze maand jarig van harte feliciteren en een fijne dag 
toewensen. Hopelijk kunnen we het volgend jaar wel 
weer onze verjaardag vieren. 

De zieke mensen hebben het niet gemakkelijk. Als je in 
deze tijd geopereerd moet worden, is het maar afwachten 
wanneer je geholpen kunt worden. Veel operatie 
worden verschoven. Ik zag laatst iemand op tv die in 
een scootmobiel reed omdat hij niet meer kon lopen. Hij 
wachtte op een nieuwe heup. Veel mensen wachten nog 

wel even voordat ze naar de dokter gaan.
Overal krijg je telefonische consulten. Het is allemaal veel 
afstandelijker. 
Maar goed, we zullen er met zijn allen doorheen moeten.
Ik wil alle zieke mensen veel geduld en van harte 
beterschap wensen.

Hopelijk ziet volgend jaar alles er heel anders uit.

Ans Vonhof

Het ligt in de bedoeling om per 1 september op donderdagmiddag  van 13.30 – 14.30 uur  i.s.m. Tim Bader in de 
Hamalandhal een allround sport-uur aan te bieden. Tim is een vrolijke, zeer bekwame, gedreven instructeur. Wij zijn blij 
dat we deze samenwerking met hem kunnen aan gaan.

In de nieuwe activiteitengids ( juli/aug.) vinden jullie nadere informatie over  dit nieuwe onderdeel van KBO. Opgemerkt 
zij dat dit uur een duidelijk ander karakter zal hebben dan Meer Bewegen Voor Ouderen, (MBVO) het gym-uur dat op 
maandagmiddag in ‘de Treffer’ verzorgd wordt door deskundige Gerdien Bosman. 

Even voorstellen..
 
Mijn naam is Tim Bader, 29 jaar jong en op 
dit moment verantwoordelijk voor alles wat 
met de Hamalandhal te maken heeft! Ik heb 
een enorme passie voor sport en zie het als 
een uitdaging om iedereen op een plezierige 
manier in beweging te krijgen! Aanleiding 
genoeg om samen met de KBO de handen in 
één te slaan en een beweeg uur op te zetten 
dachten wij! En zie hier..: 
Hamalandhal en KBO slaan handen inéén en 
organiseren: 

KBO - VITAAL

Een wekelijks afwisselend beweeg uur voor 
de vitale KBO’er! 
Ben jij op zoek naar een afwisselende vorm 
van beweging? Dan is KBO-Vitaal iets voor 
u! Elke week een andere sport, andere vorm 
van beweging en iedereen(!) kan op zijn 
of haar niveau deelnemen! Belangrijkste 
doel van dit wekelijkse beweeg uur in de 
Hamalandhal: 
Actief blijven, soepel blijven en kracht- en 
conditie behouden. Ieder op zijn of haar 
niveau plezierig bewegen!

Waar:  Hamalandhal Lichtenvoorde 
Wanneer:  Elke donderdag 13:30 – 14:30 uur 
Start:  September 2021

Beweegtip:

Het hele jaar door thuis lekker op eenvoudige wijze fit blijven?  
Ga naar onze website www,kbolichtenvoorde.nl . Onder het kopje activiteiten vind je MBVO: Meer Bewegen Voor 
Ouderen . Daar is een leuk interessant filmpje over de dagelijkse beweging te vinden. 
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Een Lintje voor Marika en Henk! (2)Een lintje voor Marika en Henk! (1)
Op de frisse maar stralende maandagmorgen van 26 april 
2021 togen Henk en Marika van Beek- Clement naar het 
gemeentehuis om, zoals zo vaak, een gesprek te hebben 
met Beroeps Ouderen Adviseur Ilse van de Kamp. Marika 
was betrokken  in het op handen zijn plan om Henk een 
onderscheiding te verlenen. Dat er daarnaast nog een 
complotje was, waarin zij zelf de hoofdrol speelde, was 
Marika niet bekend. Dat ook zij een onderscheiding zou 
gaan ontvangen  was het geheim van insiders die de 
voordrachten gedaan en ondersteund hadden. 
Een gezellige ontvangst door Ilse, zoals altijd. Maar 
daarnaast was er nog veel meer. Het nietsvermoedende 
paar werd meegetroond naar de trouwzaal waar een 
bescheiden groep aanwezigen  hen met applaus begroette. 
Henk, pas geopereerd aan staar, herkende de aanwezigen 
in eerste instantie niet eens. En.. daar was ook onze 
sympathieke burgemeester Annette Bronsvoort. En als de 
eerste burger van Oost Gelre haar ambtsketen om heeft 
en zij draagt ook nog een feestelijk pak met oranje bloes 
eronder, dan weet je het wel: Het gaat lintjes regenen! 
En zo was het. Het overactieve echtpaar Henk en Marika 
mocht als eerste van 6 Oost Gelrenaren een koninklijke 
decoratie in ontvangst nemen. Tot lid in de orde van Oranje 
Nassau werden zij bevorderd. Een terechte kroon op het 
werk dat nog lang niet af is. 

Wie zijn Marika en Henk en wat beweegt hen?
Henk en Marika zijn geboren en getogen Amsterdammers. 
Hij in west, zij in oost. Een niet onbelangrijk detail voor 
echte Amsterdammers:  Oost was/is Ajax, west was/is 
D.W.S De muzikale Henk,  met liefde voor het pianospel, 
wilde met zijn Mulodiploma op zak het liefst naar het 
conservatorium. Daar had je minimaal een HBS of 
gymnasiumdiploma voor nodig. De brains had hij wel 
maar hij besloot een andere weg te bewandelen en 
ging economie studeren. Zijn eerste baan kreeg hij, wat 
een toeval, bij een Amerikaans postorderbedrijf dat 
grammofoonplaten met klassieke muziek uitgaf. Een van 
de opdrachten aan Henk was om elke maand een plaat van 
de maand uit te geven. Kon hij zijn liefde voor klassieke 
muziek toch uitleven. We weten het nog allemaal; in die 
tijd schoten boeken- en platenclubs als paddenstoelen uit 
de grond. Henk wist een succes van dat bedrijf te maken. 
De administratie nam een groot deel van zijn aandacht in 
beslag. En toen… kwam Marika in beeld. Zij solliciteerde 
en werd aangenomen om de boekhouding, toen nog echt 
boeken, bij te houden. Samen maakten zij een stormachtige 

groei van het bedrijf door. En het bleef niet alleen bij een 
zakelijke storm. Privé vonden zij elkaar en werden een paar. 
Na verloop van tijd werd samen met de zonen verhuisd 
naar Purmerend. Om praktische redenen zoekt Marika  in 
die omgeving werk. Zij vindt dat bij een groothandel in 
materialen voor de beeldende kunst. Te denken aan linnen, 
verf, penselen etc. Een goed bedrijf waar Henk ook wel wat 
in ziet. Ook dat bedrijf groeit zodanig dat ruimtegebrek hen 
noopt tot aankoop van de Jacobskerk in Haarlem. Altaar en 
orgel werden er uit gehaald. De rest bleef in originele staat 
en zie.. een waar Walhalla voor kunstenaars van  all over 
the world is ontstaan.
Die onderneming voert  het paar naar Düsseldorf. Want 
daar zit het familiebedrijf ‘Lukas Kunstlerfarben’. De 
opvolger is nog te jong en het oog is op de van Beeks 
gevallen om de zaak tijdelijk, draaiende te houden en 
het liefst  uit te breiden. De jongens van Henk en Marika 
waren inmiddels uitgevlogen. Henk had er wel oren 
naar. Voor minstens 5 jaar en dat werden er 2x 5 met als 
enige beding van Henk: Marika gaat mee en zij verzorgt 

daar de boekhouding. Aldus geschiedde. En hiermee 
is tevens Marika’s uitstekende kennis van het Duitse 
belastingsysteem verklaard.  Stoppen met 60 jaar was 
altijd Henks streven. Toen die leeftijd in zicht kwam begon 
het paar zich te oriënteren op de toekomst na hun tijd 
in Düsseldorf. Al heel lang waren zij bevriend met een 
echtpaar in de Achterhoek. Die omgeving trok hen wel om 
als pensionado’s te gaan wonen. Op het internet struinend 
kwam Marika in 1998 de bungalow aan de Esstraat in 
Lichtenvoorde tegen. Ruime woning, alles gelijkvloers, niet 
ver van het centrum.. kortom heel aantrekkelijk. 

De knoop werd door gehakt en er werd verhuisd naar ons 
mooie dorp. Na zijn 60e jaar pendelde het stel nog 2 jaar 
lang naar de Duitse stad aan de Rijn om daar het florerende 
bedrijf over te dragen aan de 5e generatie. En dan ben je 
opeens ‘In Rente’ om het op zijn Duits te zeggen. Marika 
ging schilderen en Henk werd lid van tennisvereniging de 
Kei. Daar ontmoette hij Ad van Schaijk. Ad was o.a samen 
met Henk van Aken en Harry van Eeten ouderenadviseur. 
Er was rond de eeuwwisseling behoefte aan adviseurs 
die senioren hielpen bij het invullen van hun belasting-
aangiftebiljetten. Harry van Eeten deed dat al via het FNV 
en wist Henk en Marika te overreden om ook zo iets te 
gaan doen. Cursussen werden gevolgd en opgezet via Unie 
KBO .Thea Elshof – te Pas en Frans Kreileman waren toen 
een van de eersten die ook mee gingen doen.  Langzaam 
ontstond een club van mensen die senioren gingen helpen 
en adviseren op belasting- en financieel  gebied. 765 
aangiftes werden in 2005 verzorgd! De club  van adviseurs 
groeide uit tot een groep van rond 12 mensen en dat 
mooie aantal prijkt nog steeds op de lijst. Dit tot genoegen 
van veel senioren in Oost Gelre. En in deze grensstreek, 
waar veel mensen hun emplooi over de grens vonden, is 
het maar wat fijn dat er Marika is die van wanten weet als 
het om Duitse belastingen gaat. De adviseurs informeren 
en praten elkaar bij over belastingtechnische zaken zodra 
het aangifteformulier weer in aantocht is. Veelal wordt 
vooraf een informatiemiddag in ‘De Treffer’ georganiseerd 
om de KBO leden en andere belangstellenden alvast op 
de hoogte te brengen van veranderingen maar ook om 
actuele thema’s als verduurzamen, zonne-energie, AED 

apparatuur, laatste wilsbeschikking etc  onder de aandacht 
te brengen. De allereerste keer, in 2006, dat zo’n middag op 
touw gezet werd, was de grote zaal van ’t Zwaantje te klein. 
Men stond zelfs buiten. Dat smaakte naar meer. Van meet 
af aan had de werkgroep belastingadviseurs een intensief 
en fijn contact met de gemeente. Wederzijds respect en 
het belang van de inzet van de werkgroep inziend, maken 
dat Marika, Henk en de adviseurs graag geziene mensen 
ten gemeentekantore zijn. Ruim 11.500 aangiftes heeft de 
groep tot dusverre samen verwerkt, dat is geen sinecure. 
Kijk.. als je dan zoveel jaren themamiddagen organiseert, 
een werkgroep aanstuurt, zelf veel op pad gaat om 
de medemens van dienst te zijn en ook vaak mensen 
telefonisch hulp biedt, dan komt iemand op het idee om 
je voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. En 
op dat idee kwam Ad van Schaijk. Hij legde destijds rond 
de eeuwwisseling het eerste contact met Henk en zie wat 
er voor moois uit is voortgevloeid: Een terechte dubbele 
onderscheiding. 
Marika en Henk, gefeliciteerd en geniet nog jaren in goede 
gezondheid van deze eervolle versierselen. 

Stien Pothof-Oolthuis.  
 Note : KBO Lichtenvoorde prijst zich zeer gelukkig met 
ruim 130 vrijwilligers. Vele daarvan zouden o.i voor 
een koninklijke onderscheiding in aanmerking komen. 
Om niemand te kwetsen of te passeren is ooit een 
bestuursbesluit genomen om geen vrijwilligers voor een 
lintje voor te dragen. Wel wordt een voordracht, geïnitieerd 
door iemand buiten KBO, ondersteund als het bestuur van 
mening is  dat de voordracht terecht is. 

Nieuwe rubriek, Voor en door leden (1)
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

Veel plezier aan deze puzzel gehad. Wie volgt?
Bij meerdere liefhebbers volgt loting.
Reacties: hanswinters88@gmail.com
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Voor en door leden (2)

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

Project het koksmes

Wie kan ik blij maken met 2 x 2 wandschemerlampjes
Zie foto links
Af te halen bij: Lidwien Reukers
Van Basten Batenburgstraat 43
7131 CC Lichtenvoorde
Mobiel: 06 233 499 71

Een kaart namens KBO:

Kent u een van onze leden die langer ziek is of anderszins 
beperkt is in gewone dagelijkse uitstapjes, visites of 
wandelingetjes etc. geef het door aan José Waalderbos.

Zij zorgt, namens het bestuur, voor een mooie kaart. 
U bereikt José via telefoonnummer: 06-108 533 57 en 
josewaalderbos@gmail.com

PROJECT ‘HET KOKSMES
SNIJDT AAN TWEE KANTEN’

Geachte gasten.

De plannen liggen op tafel, klaar om uitgevoerd te worden! 

Slechts 1 grote vraag is nog steeds niet beantwoord: 
Wanneer mag het diner plaats vinden?  
Bij het schrijven van dit stukje ( 8 mei) hadden we gehoopt op  meer 
duidelijkheid ten aanzien van de heropening van restaurants. Maar ‘de cijfers’ zitten op dit moment tegen. Gewoon 
afwachten tot verruimende maatregelen aangekondigd worden. Zodra helder is wanneer de restaurants open mogen, 
ontvangt u een persoonlijke uitnodiging thuis. Ook proberen we via onze website en de ELNA iedereen te attenderen 
op de start van dit mooie project. De animo is groot. In alle Oost Gelrese dorpen samen, hebben bijna 500 gasten zich 
aangemeld om samen aan tafel te gaan. Iedereen in eigen woonplaats. 
Als het zover is wordt u de dag van het diner om 16.30 uur bij het restaurant  verwacht. Gastvrouwen zullen u welkom 
heten en u begeleiden. De restauranthouders zorgen verder voor een sfeervolle entourage, een lekker glaasje wijn/
ander drankje en een driegangen diner. 
Het is absoluut niet de bedoeling dat u een vrije gift geeft. 

Als het zover is.. geniet van dit speciale moment. 

Het project ’Het koksmes snijdt aan twee kanten’ is een initiatief van  lokale  bedrijven i.s.m. de plaatselijke horeca. 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde De Treffer  KBO Lichtenvoorde12 13

Naar de bollen (1) Naar de bollen (2)

Foto's
Om toch nog wat langer van dat moois te genieten, riep ik mijn fototoestel te hulp en zo af en toe lag ik op mijn knieën 
en ellebogen te loeren naar leuke of boeiende beelden. 
Het zijn geen traditionele foto’s van uitgestrekte bollenvelden geworden, dat is ook niet te verwachten van 15m2 tuin. 
Ook kan ik niet concurreren met de Keukenhof wat betreft kwantiteit, grootsheid en verscheidenheid. Dus zoek ik het 
noodgedwongen vooral in het kleine.  Bovendien ben ik geen echte natuur- of bloemenfotograaf, maar ik 
vind het leuk om te zoeken naar plaatjes die prettig zijn om naar te kijken. En al is de variatie aan bloemen 
in mijn keukenhofje niet zo groot, als ik maar lang genoeg kijk en zoek, vind ik toch een verrassende 
hoeveelheid verschillen, vooral in de details. Dus, al zijn ze niet spectaculair, ik hoop dat u ook een beetje 
de verwondering en het respect proeft die mij pakken, telkens wanneer ik met aandacht in de natuur 
rondkijk. 

Natuurlijk
Wij zijn eraan gewend dat er uit zo’n in de grond gestopt onooglijk bolletje iets moois tevoorschijn komt, 
maar het blijft in wezen toch een verbazingwekkend proces. En het besef dat er daarvan talloze zijn in de 
natuur, doet mijn ontzag voor die natuur groeien. 
Op het moment dat ik bezig ben aan de afronding van dit verhaaltje (begin mei), is het een paar dagen 
herfstachtig weer en giert de wind rond het huis en klettert de regen tegen de ramen. Veel tulpen moeten 

het afleggen tegen dit 
geweld en worden wreed 
van hun bloemblaadjes en meeldraden 
ontdaan. Wat rest, zijn dan wat stelen 
met een stamper. Ook dat is de natuur. 

Natuurlijk verval levert ook een bepaalde 
schoonheid op. Uitgebloeide bloemen 
kunnen bijvoorbeeld fraaie plaatjes 
opleveren, als je er maar oog voor 
hebt en ernaar op zoek gaat. Hierover 
misschien een andere keer.

Erik van de Groep

Mijn tuin ging een beetje naar de knoppen. Ik was geen fanatieke tuinman en groene vingers kreeg ik vooral van groente 
schoonmaken en bij onderzoek van mijn neus. Inmiddels begrijp ik dat ‘groene vingers’ hebben niet betekent dat de 
eigenaar magische krachten bezit waardoor planten alleen al door aanraking optimaal floreren, maar dat die persoon 
gewoon veel tijd en aandacht aan de tuin besteedt. Zo simpel is 
het. Mijn lief is zo iemand, maar heeft geen tuin. Ik wel, zowel voor 
als achter en ik stelde die beschikbaar. 

Vorig voorjaar begon zij met eindeloos geduld onkruid te 
verwijderen. Geen onrechtmatig aanwezig groeisel ontsnapte 
aan haar blik en onverbiddelijke handen. Regelmatig herhaalde 
zij dit, wanneer clandestien geworteld kruid te veel terrein won. 
Haar inspanningen loonden zich uiteindelijk in een opgeruimde 
tuin en een navenant gevoel bij mij. Ik hoor u al denken: wat een 
slavendrijver! Maar laat mij u geruststellen, ik liet mijn waardering 
vaak blijken door  een pauze toe te staan waarin koffie of thee met 
een biscuitje genuttigd mochten worden, hoor. Dat valt toch weer 
mee, hè.
Maar goed, opgeruimd betekent ook: ruimer gemaakt en met die ruimte moest natuurlijk ook iets gebeuren. Enkele 
siergraspollen vulden in de voortuin wat kale grond op en in het najaar kocht ik op de markt een paar zakken tulpen- en 
narcissenbollen. En stopte die in de grond, want in de schuur gebeurt er weinig mee en heb je er dus niets aan. (Als er 
in de schuur wél iets mee gebeurt, heb je er daar trouwens ook niet zo veel aan.) Van bollen in de grond zie je natuurlijk 
ook niet meteen resultaat, maar je verheugen op wat er komen gaat, is al een bron van vreugde.

Af- en verwachten
Er viel niet veel meer te doen dan geduld te hebben. Dat leek niet zo’n grote opgave, omdat we daar het laatste jaar wel 
noodgedwongen behoorlijk wat van hebben moeten opbrengen. Toch kriebelde het in het vroege voorjaar behoorlijk en 
regelmatig inspecteerde ik de voortuin op het verschijnen van groene puntjes. Zodra die de kop opstaken, beleefde ik 
dagelijks plezier  aan het ontdekken van nóg meer tekenen dat de tulpen en narcissen zich in de startblokken opstelden. 
Voor velen een herkenbaar gevoel, denk ik: nog geen bloem te zien, maar je krijgt er steeds meer lol in. Een soort 
botanische zwangerschap, maar dan anders. Je leeft vol verwachting ergens naar toe. Elke dag valt er wel iets nieuws te 
ontdekken: puntjes die het winnen van de donkere grond en zich omhoog wringen, knoppen die verschijnen, zwellen en 

opengaan. Zo was ik getuige van een vertraagde explosie van kleuren. 
De  energie spatte eruit.

Keukenhofje
In april was het hoogtepunt. Vanuit mijn keuken heb ik zicht op 
mijn voortuin en kan zo ook binnenshuis van mijn eigen keukenhof 
genieten. En nee, het eten is nog geen enkele keer aangebrand doordat 
ik te lang uit het raam hing.
Het besef dat ik niet de enige ben die van die kleurrijke uitstalling 
geniet, voegt nog iets extra’s toe. Regelmatig zie ik dat het 
bloemenpalet bij voorbijgangers een glimlach op het gezicht tovert en 
daar word ik dan ook weer vrolijk van. En tegen mensen die met een 
strakke blik langs lopen, heb ik soms de neiging om te roepen: “Maar 
kíjk dan toch!”. Zo ver ga ik echter niet.      
Ik realiseer me ook goed dat het plezier van zeer tijdelijke aard is, maar 
de intensiteit vergoedt een hoop.
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Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

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

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

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

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

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

Kattig
Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te 
gaan. Ze laten een paar lampjes aan, schakelden het 
antwoordapparaat in, dekken de kooi van de parkieten af 
en laten de kat in de achtertuin. Vervolgens bellen ze een 
taxibedrijf. De taxi arriveert en ze openen de voordeur. Op 
dat moment schiet de kat langs hen heen het huis weer 
binnen.
Ze willen per se niet dat de kat binnen blijft, want dan 
lopen de vogels gevaar. ‘Ik vang hem wel, stap jij maar 
vast in’ zegt de man. De kat glipt naar boven en de man 
gaat er achteraan.
Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat 
de taxichauffeur weet dat er de hele avond niemand thuis 
is. Daarom zegt ze tegen de chauffeur dat haar man er 
aan komt. ‘Hij is nog boven om mijn moeder gedag te 
zeggen.’
Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze 
wegrijden: ‘Sorry dat het zo lang duurde, maar dat 
stomme kreng verstopte zich onder het bed. Ik moest 

haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit te 
komen. Toen probeerde ze er weer vandoor te gaan, maar 
ik greep haar in haar nekvel. Toen heb ik haar in een laken 
gewikkeld om te voorkomen dat ze me zou krabben. En 
dat hielp. Ik sleurde haar met haar dikke kont de trap af 
en gooide haar in de achtertuin.’ Op dat moment knalde 
de taxi tegen een geparkeerde auto aan.

Dat je je in deze coronatijd niet hoeft te vervelen, bewijst deze foto.  Mevrouw Jo Vrijdag is er maar druk mee. Mutsjes, 
sokjes, sjaals en….. niet voor haarzelf. Ze heeft dit gebreid voor de mensen in Roemenië. Afgelopen week is alles 
opgehaald en kan ze beginnen aan haar tweede ronde. Wij wensen haar nog heel veel fijne brei-uren.

Ans Vonhof.

Coronawerk

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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Bewegen voor ouderen

Dat bewegen goed voor u is weet u ongetwijfeld. Ook voor oudere mensen is actief 
bewegen heel belangrijk. Het maakt u gezonder en zorgt dat u zich energiek en fit 
voelt. Het helpt ook depressieve klachten te voorkomen.

Een half uur per dag
De Gezondheidsraad geeft ouderen het advies 5 dagen per week een half uur matig intensief te bewegen. U beweegt 
matig intensief als u flink beweegt maar niet buiten adem raakt. Voorbeelden zijn rustig fietsen, zwemmen en wandelen.

Krachttraining
Ook is het voor ouderen belangrijk om 2x in de week krachttraining te doen. U hebt krachttraining nodig voor sterke 

spieren en botten. Sterke spieren en botten 
voorkomen dat u makkelijk valt en iets breekt. 
Voorbeelden van krachtoefeningen staan op de 
website allesoversport.nl.

Moeite met bewegen
Bent u slecht ter been of hebt u een ziekte 
waardoor u niet zo makkelijk beweegt? Veel 
bewegingsoefeningen kunt u ook zittend op een 
stoel doen. Of misschien is zitgymnastiek iets voor 
u? Op de website allesoversport.nl staan leuke 
filmpjes.

Sportscholen
Een alternatief is misschien een sportschool waarbij u begeleiding krijgt van een fysiotherapeut. Sportscholen hebben 
speciale programma’s voor ouderen. Ook als u een bewegingsbeperking hebt kunt u er terecht.
Lokale informatie
U kunt terecht bij onze Sport- en cultuurcoaches voor advies.

Sport voor mensen met een beperking
Wilt u weten welke mogelijkheden er voor mensen met een beperking zijn om te sporten, kijk dan op de website 
Gehandicaptensport Nederland. Daar vindt u een overzicht van alle sporten. Via deze website kunt u ook op zoek naar 
een geschikte vereniging.

Veel keuze
Er zijn sporten speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking. Goalbal voor slechtzienden bijvoorbeeld, waarbij 
de bal een belletje heeft. Maar u kunt ook kiezen voor een bekende sport, zoals zwemmen, hockey of voetbal.

Aangepaste spelregels
Meestal zijn de spelregels bij gehandicaptensport wat aangepast. Bij bijvoorbeeld basketbal hangt de basket minder 
hoog en bij badminton zijn er wat kleine aanpassingen in de spelregels.

Mensen met een verstandelijke beperking
Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn bij sommige sporten de spelregels wat eenvoudiger gemaakt. U 
herkent deze sporten aan de letter G voor de naam. Voorbeelden zijn G-voetbal, G-tennis en G-honkbal.

sinds 1897

Hét vertrouwde adres

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

Gemeente informeert (1)
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Vaccinatie…eerste en tweede prik (1)

Sportrolstoel
Hebt u voor uw sport een sportrolstoel nodig? Meld u dan bij het Sociaal Team van de gemeente. Op hulpmiddelenwijzer 
vindt u informatie over de verschillende soorten sportrolstoelen. Hebt u een ander speciaal sporthulpmiddel nodig? Uw 
sportvereniging geeft informatie.

Hulpmiddelenleverancier
Sportrolstoelen en andere -hulpmiddelen koopt u bij 
de gespecialiseerde leverancier. Adressen vindt u via 
deze website: eengoedhulpmiddel.nl

Lokale informatie
Kijk voor sportclubs in de buurt van de gemeente Oost 
Gelre.

Sportinstuiven Oost Gelre
SportMee! organiseert sportinstuiven in Oost Gelre 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Kijk voor meer informatie op de website van de Hamalandhal of volg 
SportMee! op Facebook.

Sportcoach aangepast sporten
Sportcoach aangepast sporten in onze gemeente is Joyce Heringa. Zij kan je helpen bij het vinden van een leuke sport en 
kent de sportaanbieders in de omgeving.

Gemeente informeert (2)

En dan eindelijk, valt na maanden de uitnodiging om te worden gevaccineerd bij je in de brievenbus.

Al een tijdje hoor je verschillende mensen om je heen die de vaccinatieprik gehad hebben, maar ook mensen die nog 
zitten met de vraag: “ Wanneer ben ik aan de beurt”?

Ondanks het feit dat er enige weerstand is tegen het gebruik van een vaccin dat in relatief korte tijd ontwikkeld is, 
wachten veel mensen met smart op de inenting. We horen in de media over vaccin-weigeraars, lezen artikelen waarin 
artsen oproepen je te laten vaccineren, maar ook artikelen waarin gewaarschuwd wordt voor mogelijke bijwerkingen. 
Zoveel verschillende berichten…maar wie is “de mens”, het individu dat de keuze maakt zich te laten vaccineren?

Hiervoor ging ik maandag 2 mei naar de GGD, priklocatie in de Hamelandhal te Lichtenvoorde ,waar ik afgesproken had 
met mevr. Ans Vonhof. Samen met haar man is ze opgeroepen voor de eerste inenting met het vaccin Pfizer. In de hal, 
waar iedereen na de vaccinatie 15 minuten wacht, mocht 
ik haar een paar vragen stellen. Natuurlijk was mijn eerste 
vraag :”Hoe ging het?” Eigenlijk een overbodige vraag, want 
het was al meteen zichtbaar toen ik haar zag. Ze straalde. 
Zolang gewacht…

Ans vertelt :”Toen ik vanmorgen wakker werd, zat er een 
liedje in mijn hoofd dat ik nog

Vaccinatie…eerste en tweede prik (2)
een hele tijd hoorde: “Ik  ben zo blij, zo blij, dat mijn neus 
van voren zit en niet opzij”. Iedereen die Ans een beetje 
kent, hoort haar dit nu in gedachten hardop zingen. Het 
geeft ook de opluchting en blijdschap weer, die ze voelt 
nu eindelijk, na zich een jaar strikt aan alle maatregelen 
te hebben gehouden, de eerste prik gezet is. Het zetten 
van de injectie viel haar erg mee. Ze werd hartelijk 
ontvangen,  iedereen was heel vriendelijk en stelden haar 
erg op haar gemak.  De verpleegkundige gaf uitgebreid 
antwoord op haar vragen en legde goed uit wat er ging 
gebeuren. De prik heeft ze niet gevoeld. “Hij zat erin voor 
ik het besefte, want we waren heerlijk aan de praat”. 

Op mijn vraag wat ze verwacht nu ze gevaccineerd is, 
was ze heel duidelijk. “De vaccinatie geeft een stuk 
bescherming, ondanks dat we daarna de regels nog in 
acht moeten nemen. Omdat mijn man en ik met allerlei 
kwalen zitten, is onze grootste angst code zwart. Als we 
corona krijgen, zou het er voor ons niet zo gunstig uitzien. 
Als je zelf niet in onze leeftijdsgroep zit, heb je misschien 
niet meteen in de gaten hoe groot die angst is, maar 
de coronaregels waren heel belangrijk voor ons. Nu we 
gevaccineerd zijn, kunnen we nog steeds wel tegen een 
coronabesmetting aanlopen, maar zullen we er minder 
ziek van worden. Dat is voor ons van het grootste belang. 
Ik ben ook blij dat ik met het Pfizervaccin ingeënt ben en 
hoop natuurlijk dat de bijwerkingen meevallen. 

Op het moment dat ik haar wilde vragen of ze 
bekend was met de tegengeluiden betreffende het 
vaccinatiebeleid, sprak Ans ineens serieus :” Wat ik 
nog wel even kwijt wil, is de moeite die ik heb met een 
vaccinatiedwang. Iedereen heeft keuzevrijheid, respect 
voor iedereen. Zo gauw mensen worden uitgesloten 

om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen 
en niet meer vrij kunnen reizen omdat ze geen 
vaccinatiepaspoort hebben, creëren we een parallelle 
samenleving. Dan is er geen vrije keuze meer. Dat moeten 
we niet willen. Ik heb een groot historisch bewustzijn en 
houd mijn hart vast bij alles wat er op dit moment gaande 
is. Hier waren we het samen roerend over eens.
De keuze om zich te laten vaccineren is voor Ans en haar 
man geen moeilijke keuze. Vol vertrouwen gaan ze op 
naar de tweede prik.

Interview:  Ans Frenken-Lurvink.
Fotograaf: Hans Winters

----------------------------------------------------------------------------

RAADSELS

1. Op welke vraag kun je nooit “ja” antwoorden?
2. Wat gaat altijd omhoog en niet naar beneden?
3. Het is van jou, maar anderen gebruiken het meer dan 

jijzelf. Wat is dat?
4. Wat kan vliegen, maar heeft geen vleugels?
5. Het leeft in de winter, gaat dood in de zomer en 

groeit van boven naar beneden. Wat is dat?
6. Wat is een gesprek van minder dan 100 gram?
7. Als je het hebt, wil je het delen, als je het deelt heb je 

het niet meer. Wat is het?
8. Wat heeft twee vleugels en 

één been, maar kan niet 
vliegen of stappen?

Antwoorden pagina 25
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
Handleiding voor het veilig installeren van software op 
Windows computers. Bij het downloaden en installeren 
van gratis software is het belangrijk om goed op te letten, 
om te voorkomen dat er onnodige of schadelijke software 
wordt mee geïnstalleerd.

Voorkom problemen met onveilige software
1. Download software alleen van betrouwbare 

downloadwebsites, of van de website van de 
softwareleverancier.

2. Controleer verdachte bestanden met een (online) 
antivirus scanner: Virusscanners

3. Download geen software via advertenties, illegale 
downloadsites, links in e-mails, Whatsapp berichten 
of andere doorgestuurde berichten.

Ben ik de Administrator in Windows?
Om nieuwe software te installeren op een Windows 
computer is het meestal nodig om Administrator rechten 
te hebben op de computer. Dat houdt in dat je wijzigingen 
mag aanbrengen op de computer.
1. Ga naar          Start en klik op         Instellingen (of typ 

in: Instellingen).
2. Klik op Accounts.
3. Bij Uw info (of Gebruikers) wordt onder je naam 

vermeld of je Administrator bent.
4. Geen Administrator? Vraag de beheerder om hulp.

SOFTWARE INSTALLEREN VANAF EEN CD
1. Sluit alle programma's af, en plaats de CD in de Cd-

speler.
2. Gewoonlijk start de installatie vanzelf. Soms verschijnt 

er een menu, waarin je kunt kiezen om de installatie 
te starten.

3. Tijdens het installeren wordt aangegeven waar 
het programma op de computer wordt gezet. 
Bijvoorbeeld: C:\Program Files\Programma. Dit kun 
je wijzigen: klik op Bladeren en wijs een andere map 
aan. Als je een Windows computer hebt met een C 
en een D-schijf hebt, kun je nieuwe programma's 
beter op de D-schijf installeren. Dan raakt de C-schijf 
minder snel vol.

4. Het programma kijkt zelf of er genoeg schijfruimte is. 
Soms wordt gevraagd of je het programma Typical of 
Custom wilt installeren. Kies voor Typical als je het 
programma niet kent. Het wordt dan geïnstalleerd 
met alle gebruikelijke onderdelen. Vaak wordt er 

gevraagd of je een icoon op je Desktop wilt, en kun je 
aangeven of je het programma in het startscherm of 
startmenu wilt plaatsen.

5. Let op: soms wordt aangeboden om extra 
programma's te installeren, zoals toolbars en demo's. 
Klik niet te snel door bij het installeren: lees alles 
door. Klik zonodig op Nee, of haal vinkjes weg om te 
voorkomen dat er overbodige - of zelfs schadelijke - 
programma's op de computer worden gezet.

6. Tijdens de installatie wordt vaak gevraagd of je een 
link naar programma wilt aanmaken in het startmenu, 
of op het bureaublad, en of je het programma direct 
wilt openen. Als je het later wilt openen kun je het 
terugvinden via het          Startmenu.

SOFTWARE DOWNLOADEN EN INSTALLEREN 
VAN INTERNET
1. Klik op de knop om de software te downloaden. Het 

bestand wordt gedownload in de map Downloads.
2. Op oudere Windows systemen opent er een venster 

met de vraag of je het bestand wil openen/uitvoeren 
of opslaan. Kies dan voor Opslaan, en wijs een map 
aan waar je het bestand wilt neerzetten.

3. Sluit alle open programma's.
4. Open de Verkenner           en ga naar de map 

Downloads (of de map die je zelf hebt gekozen). 
Dubbelklik op de naam van het bestand dat je hebt 
gedownload. Er opent er een scherm waarin je 
gevraagd wordt of je het programma wilt installeren. 
Soms moet je het bestand eerst nog uitpakken. 
(Over in en uitpakken van bestanden (zip bestanden) 
volgende keer meer.) 

5. Tijdens het installeren zie je waar het op de computer 
wordt gezet.Bijvoorbeeld: C:\Program Files\
Programma. Dit kun je wijzigen: klik op Bladeren 
en wijs een andere map aan. Als je een Windows 
computer hebt met een C en een D-schijf hebt kun je 
nieuwe programma's beter op de D-schijf installeren. 
Dan raakt de C-schijf minder snel vol.

6. Het programma kijkt zelf of er genoeg schijfruimte 
is. Bij het installeren van gratis software is het aan 
te raden om te kiezen voor Custom installatie, als 
die mogelijkheid aanwezig is. Dan worden alle 
onderdelen vermeld die geïnstalleerd worden, en kun 
je zelf onnodige zaken uitvinken. Dit kost meer tijd, 
maar geeft je de meeste controle.

7. Bij gratis software wordt vaak aangeboden om extra 

Van Digibeet naar Digibeter (2)
programma's te installeren, zoals toolbars, demo's 
en extra software. Klik niet te snel door bij het 
installeren: lees alles. Klik op Nee, of haal vinkjes 
weg om te voorkomen dat er overbodige - of zelfs 
schadelijke - programma's op de computer worden 
gezet.

8. Tijdens de installatie wordt vaak gevraagd of je een 
link naar programma wilt aanmaken in het startmenu, 
of op het bureaublad, en of je het programma direct 
wilt openen. Als je het later wilt openen kun je het 
terugvinden via het          Startmenu.

9. Het installatiebestand - het bestand dat je hebt 
gedownload - kun je verwijderen. 

SOFTWARE DOWNLOADEN
Overzicht van veilige, betrouwbare websites voor het 
downloaden van gratis software, Open 
Source programma's en alternatieven voor 
kostbare software pakketten.

Problemen met onveilige software voorkomen
1. Let op dat je op de juiste downloadbutton klikt (en 

niet op een advertentie).
2. Lees de informatie bij de software nauwkeurig door: 

'gratis download' wil nog niet zeggen dat de software 
geheel gratis is. Soms gaat het om een proefversie 
van een betaald pakket.

3. et op dat je bij het installeren geen extra 
programma's of toolbars installeert. 

SOFTWARE DOWNLOADSITES
Alternative To
Deze website geeft alternatieven voor bekende software 
pakketten, zoals Photoshop, Acrobat Reader en Office. 
Dat kunnen Open Source programma's zijn, maar ook 
minder bekende betaalde pakketten. De software wordt 
niet zelf aangeboden: er wordt doorgelinkt naar de 
leverancier.
Software voor: Windows, Mac, Linux, iPhone, Android.
Taal: Engels.

Download com
Download.com is een van de grootste 
technologiewebsites ter wereld, met besprekingen van 
software voor Windows, Mac, Android en iOS. Je kunt 
hier gemakkelijk zoeken, snel zien wat de populairste 
programma's zijn, en nagaan hoe ze beoordeeld 

worden door Download.com en door gebruikers. Bij 
gratis software wordt vermeld of er beperkingen zijn; 
bijvoorbeeld of het programma volledig werkt.
Software voor: Windows, Mac, iOS, Android.
Taal: Engels, Duits, Spaans.

Giveaway of the Day
Deze website biedt elke dag een programma en een 
aantal apps gratis aan. Geen freeware, maar software 
waarvoor op andere dagen betaald moet worden. Wie 
dagelijks op de hoogte wil blijven van nieuwe gratis 
software kan meldingen laten sturen of zich abonneren 
op een nieuwsbrief of een RSS feed.
Software voor: Windows, iPhone, Android.
Taal: Nederlands.

GratisSoftware.nl
Overzichtelijke Nederlandse website met gratis software 
en apps voor Windows, Mac, Linux, Android en iOS. Met 
duidelijke omschrijvingen, bezoekerswaarderingen, tips 
voor de installatie en een forum om voor softwarevragen.
Software voor: Windows, Mac, Linux, iOS, Android.
Taal: Nederlands.

Ninite
Handig als je een PC in gebruik wil nemen: op deze 
website maak je een keuze uit veelgebruikte software 
en kun je alle software in één keer downloaden en 
installeren. Ninite houdt daarbij rekening met de 
taalversie, en blokkeert automatisch toolbars en andere 
extra software.
Software voor: Windows 10, 8, Vista, XP.
Taal: Engels.

Oldversion.com
Soms werkt een nieuwe softwareversie niet goed op een 
oud systeem. Op deze website zijn oude versies te vinden 
van bekende pakketten voor Windows, Mac en Linux, 
zoals mediaspelers en kantoorsoftware. Ook kun je hier 
terecht voor oude games en Android apps.
Software voor: Windows, Mac, Linux, Android.
Taal: Engels.

Hopelijk kunt u met deze informatie uw voordeel halen.
Reacties kunt u sturen naar: 
educatie@kbolichtenvoorde.nl
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Een nieuw vervoerssysteem  
“HaltetaxiRRReis” per 1 jan 2022 !?

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

Op de agenda van de  WMO raad Oost Gelre van april prijkt het item:  ZOOV en HaltetaxiRRReis door Geert Jan Verzijden 
(gemeente Winterswijk) en Geert Vruggink (gemeente Oost Gelre). Beide heren hebben de raad bijgepraat over een plan 
van de provincie Gelderland om per januari 2022 een nieuw vervoerssysteem in te voeren als vervanging van het huidige 
OV vangnet “ZOOV Op Maat”.  Het contract met Zoov Op Maat wordt per 1 januari 2022 opgezegd door de provincie 
Gelderland. Daarnaast is men voornemens om de subsidie die nu naar de gemeenten gaat in drie jaar af te bouwen.  De 
provincie heeft hiervoor geen behoeftepeiling gehouden of in een andere vorm gecommuniceerd t.a.v. behoefte en / of 
draagvlak. De provincie geeft als hoofdreden aan, dat men af wil van de verschillen die er in diverse regio’s zijn en streeft 
naar uniformiteit in het vervoer. 
 Laten we even kijken wat deze twee voornemens betekenen.

Wat is een HaltetaxiRRReis?
 Op die plaatsen waar geen OV is voor een ieder die zelfstandig kan 
reizen en waar geen buurtbus rijdt, wordt dit systeem geïntroduceerd. 
Er komt dan een netwerk van haltes (die maximaal 2 kilometer uit elkaar liggen) waar men kan instappen en uitstappen. 
De ritlengte ligt tussen de 2 en 15 kilometer. Verder is er aansluiting op de zgn. hubs waar men eventueel kan 
overstappen naar andere OV vormen bijvoorbeeld lijnbus of trein. Het vervoer is ook toegankelijk voor rolsstoelreizigers 
(Geen scootmobielen). Hier is dus geen sprake van “huis naar huis”, maar van “halte naar halte” vervoer. Het gaat hier te 
ver om het hele plan door te nemen omdat het nog in concept is. Wel zijn er natuurlijk vele vragen waarover het laatste 
woord ook nog niet is gezegd.

Hoe is de situatie nu?
Momenteel kunnen mensen gebruik maken van ZOOV op maat. Dit is een “huis tot huis” vervoer en afgestemd op de 
achterhoek  en daarbuiten . Men kan zelf een afspraak maken, waarna de rit ingepland wordt. Heeft iemand een WMO 
indicatie dat geldt daarvoor een apart tarief. Dit laatste is mogelijk omdat de provincie gemeenten subsidieert, zodat 
zij deze vorm van vervoer kunnen aanbieden. Het huidige systeem verloopt naar wens voor zowel de samenwerkende 
gemeenten als de vervoersbedrijven. Zij zijn dan ook zeer content met dit systeem. 
Duidelijk is dat de reiziger hier niet echt voordeliger uitspringt.  Daarnaast zijn nog voldoende vragen met betrekking tot 
de bereikbaarheid in landelijk gebied? De tarieven? Omgang met begeleiding? Etc.

En de financiële gevolgen?
De provincie verstrekt nu subsidie aan de gemeenten. De 8 Achterhoekse gemeenten financieren hiermee een deel 
van het huidige vervoer van Zoov Op Maat. Door het volume (aantal reizigers)  en grootte van het gebied kan efficiënt 
en doelmatig gepland worden en is het systeem betaalbaar. Als de plannen doorgaan in deze vorm, dan zal een groot 
gedeelte van de reizigers overgaan naar dit nieuwe systeem. Het volume van  het “ huis naar huis vervoer” wordt dan 
minder en dat gaat dan ten koste van de betaalbaarheid. Daar bovenop komt dan de afbouw van de provinciale subsidie. 
Duidelijk is dan dat  de betaalbaarheid van het WMO vervoer (mensen met een WMO indicatie)  die aangewezen zijn op 
dit “huis tot huis” vervoer, onder druk komt te staan. In het slechtste geval kan dat op termijn betekenen dat dit mogelijk 
verdwijnt of dat er iets overblijft in afgeslankte vorm.
De gemeenten en de vervoersbedrijven hebben al duidelijk kenbaar gemaakt niet achter dit plan te staan. Daarnaast 
gaan ze samen alles op een rij zetten en allerlei opties doorrekenen.  Dit komt te zijner tijd weer in de WMO raad van 
Oost Gelre terug. Op onze website vindt u meer informatie op de nieuwspagina. Klik op de voorpagina  op het kopje 
“meest recente berichten”  en kijk bij HaltetaxiXXXReis.
Seniorenbelang Oost Gelre  is als belangenbehartiger  van deze ontwikkeling op de hoogte. Zij zal via de hen bekende 
kanalen de belangen van ons als doelgroep zo goed mogelijk behartigen. We houden u op de hoogte.
Bestuur KBO Lichtenvoorde. Lees verder pagina 23
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TER INFO: Informatie OV

Geachte heer/mevrouw, 
Vanwege de coronabesmettingen en de afgekondigde maatregelen zijn de  maandelijkse Inloopspreekuren Openbaar 
Vervoer voor senioren geannuleerd.
 
Het telefonisch OV-spreekuur geeft senioren de mogelijkheid om toch hun vragen over het reizen met het ov 
beantwoord te krijgen.
OV-ambassadeurs zitten klaar om mensen hiermee “op weg” te helpen op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur,
op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur en op dinsdag en donderdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur.
Het telefoonnummer is 038-303 70 10.
 
Hierbij sturen we u een persbericht met het verzoek deze op te 
nemen in uw media.

Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Janny Hein
 
Projectmedewerker
T 038 4550130
E ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
W www.ervaarhetov.nl /ov-ambassadeur
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Drijvende krachten... (1) Drijvende krachten... (2)

Drijvende krachten achter het magaine "De Treffer"

Deze keer een kennismaking met twee drijvende krachten achter ons  KBO-magazine “De Treffer”. Joke Wolterink en 
Annette de Jong.

Al ruim een jaar valt “De Treffer”maandelijks bij alle KBO-leden in de brievenbus. Een blad vol mededelingen, algemene 
informatie en artikelen. Zoals elk magazine wordt er gewerkt met een uiterste inleverdatum van de copy. Zo gauw die 
datum gepasseerd is, gaan Joke of Annette ermee aan de slag. Dan wordt het blad in elkaar gezet en dat is een kwestie 
van passen en meten voordat het naar de drukker kan.  Een pittig werkje waar een paar dagen intensief aan gewerkt 
wordt. De samenwerking tussen Joke en Annette gaat van een leien dakje. Samen werken ze aan het in elkaar zetten van 
het magazine en doen ze de ledenadministratie.

Joke en Annette kennen elkaar al heel lang. Toen Annette, als herintreder, in 1988 aan de opleiding docent 
machineschrijven begon, had Joke de opleiding net met goed gevolg afgesloten. Toch zijn ze elkaar toen al tegen 
gekomen, omdat Joke een verzameling oude typemachines had. Een onderwerp waar Annette vanuit de opleiding 
examen in deed. Het contact is gebleven en een paar jaar later waren ze collega`s op het vakonderwijs machineschrijven 
en tekstverwerking volwassenen MEAO in Doetinchem en Winterswijk. Het MEAO werd MBO. In de jaren daarna is er 
veel veranderd binnen het vak tekstverwerking. Op dit moment zijn beide niet meer werkzaam binnen het onderwijs, 
maar het contact met de vaksectie en het persoonlijke contact is altijd gebleven. 

Joke is lid van de KBO sinds 1996 en werd door J. van Zanten gevraagd om te helpen als begeleidster bij de 
computerinstuif. Deze  was toendertijd nog op verschillende locaties. In 2010, toen de KBO op de huidige locatie kwam, 
werd Joke secretaresse van het bestuur onder voorzitterschap van Joke te Plate. Na 3 jaar kreeg ze, vanwege haar kennis 
van exel en dataverwerking, de ledenadministratie onder haar hoede. Ongemerkt rolde ze toen in een samenwerking 
met het tot stand komen van het boekje voor de KBO, door haar kennis van het computerprogramma Word. Op 

een gegeven moment was Joke de enige die de 
ledenadministratie bijhield en het boekje in elkaar 
zette. Langzaam heeft ze Annette erbij betrokken. 
Een gouden greep. Samen hebben ze aan een 
half woord genoeg en begrijpen ze elkaar door de 
jarenlange samenwerking als collega`s.

Annette werd door Joke enthousiast gemaakt 
voor de KBO. Toen ze 5 jaar geleden met pensioen 
thuis kwam te zitten, werd al snel duidelijk 
dat ze zelf actie moest gaan ondernemen om 
actief te blijven. En dat deed ze op verschillende 
manieren.  Naast haar vele hobby`s doet ze veel 
voor verschillende vrijwilligersgroepen:  o.a. 
een wandelsportvereniging, de bezoekdienst 
en natuurlijk de KBO. Daar is ze begonnen met 
bridgen,  maar werd ze algauw gevraagd voor de 
werkgroep educatie. Hier regelt ze het aantrekken 
van docenten en het uitnodigen van de cursisten. 
Tijdens de eerste les is ze aanwezig om iedereen 
welkom te heten en kennis te maken.

Maandelijks om 
en om doen ze de 
ledenadministratie 
en het boekje. De 
eerste uitgave van “De 
Treffer” hebben ze 
samen tegelijk gedaan 
omdat het programma 
“Acrobat Indesign” 
voor allebei nieuw 
was. Bij drukkerij 
Westerlaan hebben 
ze een spoedcursus 
(bijzitsessie) gehad, 
maar het meeste 
moesten ze toch later 
zelf nog uitzoeken. Nog 
steeds lopen ze wel 
tegen nieuwe dingen 
aan, maar de steun die 
ze krijgen van Westerlaan is geweldig. Elke maand gaan 
ze naar Westerlaan toe, waar Petra samen met hen de 
problemen door loopt en de puntjes op de i zet, zodat wij 
kunnen genieten van een mooie uitgave van “De Treffer’.

Ondanks het feit dat de druk groot is in het weekend dat 
het boekje in elkaar gezet wordt, vinden ze het fijn dat 
ze het samen doen met anderen en iedereen zo positief 
meewerkt. De copy, die op tijd aangeleverd wordt, Ans 
Vonhof die redigeert op taal- en stijlfouten, Stien Pothof 
op inhoud en Petra van drukkerij Westerlaan, die altijd 

helpt als ze ergens tegenaan lopen. Een voordeel van 
het samenwerken is, naast de gezelligheid, het kunnen 
inspringen of opvangen bij verhindering of afwezigheid 
van de ander.

Samen zijn ze het erover eens dat vrijwilligerswerk leuk is 
om te doen omdat rust roest. Je komt onder de mensen, 
hebt weer een doel en in dit geval natuurlijk de uitdaging 
om een zo mooi mogelijk magazine af te leveren.

Ans Frenken-Lurvink

1. Slaap je?
2. Je leeftijd
3. Je naam
4. De tijd
5. Een ijspegel
6. Een onderonsje
7. Een geheim
8. Een neus

Antwoorden raadsels van pagina 19
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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 Speciaal voor leden van KBO 
Lichtenvoorde

Juristentelefoon: JUUST advocaten Tel. 0544-397 200

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

Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de 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. Max, 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: 
0544-372727 of 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. 375555) 
GULF :Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de 
Varsseveldseweg ( breng een geldig legitimatie bewijs en 
uw KBO * pasje mee) . NB: Ons is gebleken dat dit een 
vrij lastige procedure is. Daarnaast blijkt het voordeel 
erg klein te zijn, vooral als u er naast plaatst dat jaarlijks 
terugkerend, een bijdrage van €5,00 betaald moet 
worden om uw pasjes actief te houden.
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. 

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    

GUV 297 x 210 20201204 Combinatie Verzorging Verzekering KBO.indd   1GUV 297 x 210 20201204 Combinatie Verzorging Verzekering KBO.indd   1 4-12-2020   12:31:204-12-2020   12:31:20


