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- Personenvervoer en groepsvervoer 
 (8 pers.)
- Vervoer luchthavens Nederland 
 en Duitsland
- Vervoer ziekenhuis, ook radiotherapie

0544-374402
info@taxioostgelre.nl
www.taxioostgelre.nl

Zowel privé als zakelijk

Albert Heijn

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

Beste leden

Wanneer ik dit artikel 
schrijf, wil de zon nog 
niet regelmatig voor 
de dag komen. Maar 
ik hoop voor jullie 
allemaal dat de zon 
vaker voor iedereen 
zal gaan schijnen. 
Mensen zijn vrolijker, het is langer licht en dat doet 
een mens goed. Zonder jas naar buiten en geen laagjes 
kleding om het warm te hebben. Dat leuke zomerjurkje 
kan uit de kast en je bent klaar om te gaan.

De maand juli gaat vaak gepaard met hoge temperaturen, 
wat er voor kan zorgen dat we langzamer denken dan 
anders. Dat mag ook want het is nl. komkommertijd! Veel 
bedrijven liggen stil of het proces zit op een laag pitje. 
Juli heeft dan niet van die grote feestdagen zoals Kerst of 
Pasen. Toch is het op 1 juli: Dag van de Komkommer! 
Zo is het op 23 juli: Dag van de Vriendschap. Een dag om 
misschien even stil te staan bij de fijne vriendschappen 
die je hebt.

Dat er veel vrijwilligers actief zijn voor de KBO kunt u 
verderop in dit blad lezen. We mogen een drietal leden 
huldigen die ruim 12 ½ jaar zich ingezet hebben als 
vrijwilliger voor de KBO. 

Leden helpen leden is een nieuw fenomeen in het blad de 
Treffer. Voor vragen, neem gerust contact met ons op.

De winkeliers beginnen vaak in deze periode zo 
langzamerhand met het opruimen van hun voorraden. 
Een goede reden om een dagje te gaan shoppen. Hopelijk 
gaat Corona ons langzamerhand verlaten en kunnen we 
met een gerust hart na afloop genieten van een koel 
drankje op een terrasje. En natuurlijk tevreden naar huis 
met onze inkopen.

Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe en maak er 
samen iets moois van. Dicht bij huis of iets verder weg, 
dat maakt niet uit. Als de herinneringen maar goed zijn.

Warme groet,
Lidwien Reukers - voorzitter KBO

Van de voorzitter
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Agenda
• Er is geen zomerstop.
• 6 juli: Start fietsen op dinsdag en zondag. 
• 3 t/m 6 augustus Fiets 4 Daagse. 
• Medio oktober start biljarttoernooi ‘Olde Leu’.
• 13 oktober woensdag Kruisjassen.
• 20 oktober woensdag Bingo.
• 27 oktober woensdag ALV
• 20 december Kerstviering.  

Attentie
 

‘Praotlijn’ 06 82774004 / Advies van de VOA.

De KBO Praotlijn blijftnog even 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 
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 
binnen een straal van 4 a 5 km. wil reizen. Een kleine vrije 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Jaargang 2
nummer 7/8, juli/augustus 
2021

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda 4
Attentie, Schema verspreiding 4
Van de bestuurstafel 5-6
Voor onze zieken en jarigen 6
Wij zoeken.., Biljartnieuws 7
Op visite bij Jan Griess 8,9
Rijbewijskeuring, Beweegtip, 9
Voor en door lezers 9
Project het Koksmes 10
Het zonnetje in huis 12, 13
Hoopgevende ontwikkelingen 15
Nieuws Fietscommissie 15
Gemeente informeert 17, 18, 19
Oproep 20
Cursus Digisterker en Engels 21
Van Digibeet naar Digibeter 22, 23
3 Keer glanzend vrijwilligerskoper 24, 25
Wandelen 26, 27, 28
Het nieuwe KBO logo 29
Weekactiviteit, Kortingen 30
Bestuur en ondersteuning 31

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

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

Schema van voorbereiding voor 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie 

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 (1)
Beste leden: 

Elke eerste woensdag van de 
maand vergaderen we. In juni weer Coronaproof in 
ruimte 1. Aan de orde is geweest: 
• De voortgang binnen de 4 werkgroepen Welzijn, 

Educatie, Cultuur en Redactie/pr. 
• Financiën en ledenadministratie/ledenbestand.
• Contacten met de gemeente en andere instanties.
• Onlangs is besloten om tot de aanschaf van een 

nieuw muntenapparaat over te gaan. Zolang de 
nieuwe er niet is en het oude apparaat mogelijk 
hapert, mogen consumpties  contant betaald worden 
à  € 1,00. 

• WBTR: Wet bestuur Toezicht en Rechtspersonen. 
Vanaf 1 juli 2021 krijgen ook wij met deze WBTR te 
maken. Waarom is deze wet belangrijk en voor ons 
relevant? Persoonlijk hoofdelijke aansprakelijkheid 
van bestuurders. Besturen moeten een aantal zaken 
goed afspreken en regelen aangaande stemrecht, 
belangenverstrengeling, toezicht en financieel 
bestuur. Verenigingen zullen veel afspraken via de 
notaris moeten gaan vastleggen. Dit betekent een 
statutaire wijziging die door de leden in een ALV moet 
worden goedgekeurd. Dit vroege voorjaar hebben wij 
met notaris Bas Schipper de boel actueel gemaakt. U 
hoort erover in de eerst komende ALV. 

• Herstart van activiteiten: De herstart van 
diverse activiteiten is per 14 juni 2021  en wordt 
aangekondigd via telefoon, ELNA en website. 

• 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.. 

• Kerstviering 2021: Als overheidsmaatregelen 
geen roet in het eten gooien, dan wordt dit jaar 
de Kerstviering gehouden op maandag 20 dec. op 
de vertrouwde plek: Grote  zaal van ’t Zwaantje, 
Zieuwentseweg.

• SJOL.

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. 
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Van de bestuurstafel (2)
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 
Het rode cadeaucouvert met inhoud is erg goed gevallen 
bij onze vrijwilligers. Even aanbellen, een bedankje en 
kort praatje als men als men thuis was…wij bestuursleden 
hadden er even wat werk aan en tijd voor nodig.  Maar 
het was de moeite waard. De cadeaucheque, te besteden 

bij 3 van onze adverteerders, werd door iedereen 
bijzonder gewaardeerd. Van de nood een deugd maken, 
dat is het streven van het bestuur maar iedereen hoopt 
toch wel op een ouderwetse , gezellige vrijwilligersmiddag 
in 2022.  Voor 3 vrijwilligers was er nog een extra attentie. 
Daarover leest u elders in dit blad.

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

Hoera, we mogen weer vier mensen ontvangen. Dus 
kunnen we onze verjaardag weer in kleine groepjes gaan 
vieren. Met dit mooie weer kunnen we dan heerlijk 

buiten zitten. 
Gelukkig zijn de 
meesten onder 
ons gevaccineerd 
en is de kans om 
besmet te worden 
veel kleiner dan 
voorheen. Het 
geeft toch wel een 
bevrijdend gevoel. 
Ik weet niet hoe het 
met u gaat maar ik 
mis de verjaardagen 
van familie en 
vrienden steeds 
meer. De grappen 
en grollen op zo’n 

avond, samen herinneringen ophalen. Samen weer eens 
een doorzakken en hoe later het wordt, hoe meer lol 
we dan hebben. Nu valt dat doorzakken de laatste paar 

jaar wel mee. Maar de keren dat ik tegen mezelf zei: “Ik 
drink nooit meer” waren in mijn jongere jaren niet op 
twee handen te tellen. Bij het ouder worden, wordt dat 
allemaal minder.
Ik wil iedereen die jarig is bij deze van harte feliciteren en 
een fijne dag toewensen.

Naast leuke dingen zijn er ook minder leuke. Als je ouder 
wordt, krijg je steeds meer te maken met ziekte om 
je heen. Sommige ziektes zijn tijdelijk, andere ziekten 
leggen een bom onder je leven. Maar ook dan zul je 
verder moeten. En dat valt lang niet altijd mee. Juist in die 
periode heb je zo hard een knuffel nodig en dat is nu net 
wat eigenlijk nog niet mag.
Ik wil vanaf deze kant alle mensen die ziek zijn een 
papieren knuffel geven en het allerbeste wensen.

Ans Vonhof
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Wij zoeken.....
Wij zoeken: Gastvrouwen/-heren en horecadames/-heren.

Vrijwilligerswerk  met een gezellig tintje. 

Lijkt het jou leuk om op de dinsdag- en donderdagochtend als gastvrouw in ‘De Treffer’ aanwezig te zijn? Je verwelkomt  
de gasten die ons inloopcafé bezoeken, je maakt een praatje met hen, schenkt een kopje koffie enz. Je bent altijd samen 
met een collega gastvrouw/-heer. Heb je belangstelling geef dat dan aan bij Ria Tenten. Zij geeft jou graag meer uitleg en 
zal jou wegwijs maken. 0544-487917.

Of… ben je liever actief met het zetten van koffie/thee, het uitserveren van consumpties, zorg dragen voor schone 
tafels etc.  Dan is er voor jou plek binnen het horeca team. Je bent samen  met een maatje tijdens 1 een dagdeel  
verantwoordelijk voor het natje en droogje van de aanwezigen in ‘de Treffer’. Uiteraard laat je de keuken weer spic en 
span achter. Neem contact op met Jose Waalderbos als je ons horecateam wilt komen versterken. Tel. 06 10853356.
Uiteraard is er tijdens  de werkzaamheden  als horecamedewerker, ruimte voor een gezellig praatje tussendoor. Je 
ontmoet tijdens de rondgang met de serveerwagen tientallen ( nieuwe) mensen. Want vrijwilligerswerk hoort ook 
gezellig te zijn, vinden we bij de KBO. 

Biljartnieuws

Het biljarttoernooi van ‘de Olde leu’ gaat weer van start half oktober. De mogelijkheid tot opgave om deel te nemen is 
als van ouds: Het aanmeldformulier hangt t.z.t weer aan de binnenzijde van de kast. Nog even geduld, ’t komt eraan!!
Maar… alles gaat alleen door als de Corionamaatregelen  e .e. a toelaten. 

Mocht iemand Jos te Brake onverhoopt willen bellen, doe dat uitsluitend van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 19.00 
uur. 
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Op visite bij Jan Griess (1)
Kom je bij iemand 
binnen en je ziet in de 
gang, naast de deur 
naar de woonkamer, 
een wandmeubel 
hangen met daarop  
een telefoon met 
hoorn en een laatje 
eronder voor het 
telefoonboek, dan 
ben je of bij een echte 
verzamelaar of bij een 
wat oudere bewoner 
op bezoek. Het laatste 
is het geval. Reden van mijn bezoek was de nieuwsgierige 
vraag: “Hoe is een trouwe bezoeker van de inloopcafe’s en 
biljartzaal deze Coronaperiode doorgekomen?” Een vitale, 
goedlachse, rasechte Lichtenvoordse senior staat mij te 
woord.

Interview: Stien Pothof.

Jan, hoe oud ben je? Geboren op 11-12-1926 aan de 
Weijenborgerdijk. Dat maakt Jan naast een ‘Keienslöpper’ 
ook nog eens een ‘Veldhaan’.

Wat waren jouw hobby’s? Jan voetbalde graag. Dat deed 
hij tot hun tweede zoon er was. Ook vissen deed hij met 
hart en ziel in De Schans en in ’t Meeken bij Vragender.

Hoe heb je jouw vrouw Iet leren kennen? “Ach," vertelt 
Jan,"Ik ging met twee kameraden op de fiets naar Groenlo. 
Daar passeerden we een meisje  dat ons heel vriendelijk 
groette: ”Dag heren!”. Wij van de fiets af… en ja…toen was 
1 +1 al heel snel 2. Maria Platter, Iete, bleek het meisje 
van Jans dromen en hij trouwde met haar. Samen stichtten 
zij een gezin dat uiteindelijk 5 zonen zou gaan tellen. Dat 
gezin werd overigens wel wat groter dan gepland. Toen 3 
welgeschapen zonen het levenslicht hadden aanschouwd, 
wilden Jan en Iete toch nog wel heel graag een meisje. 
En jawel.. zwanger! Hoera. Maar ja.. de natuur laat zich 
niet dwingen. Na een voorspoedige zwangerschap werd 
geen dochter maar weer een zoon geboren die zeer 
welkom was! Samen met de vroedvrouw, zr. Olyslager, 
genietend van een welverdiende kop koffie, kondigde zich 
opnieuw een spruit aan. Zoon 5!  vond op de Kardinaal de 
Jongstraat 19 een warm wiegje dat, zoals u begrijpt, met 

haast en spoed van elders gehaald moest worden ! Tot zijn 
grote verdriet heeft Jan inmiddels, naast afscheid van zijn 
geliefde Iete. ook al afscheid moeten nemen van zijn twee 
oudste zonen. Zij zijn hem te snel ontvallen. 

Jan en het leer. Zoals zovelen in de tijd, vond Jan zijn 
emplooi bij Hulshof Herwalt. De leerindustrie nam in het 
midden van de vorige eeuw  een prominente plaats in in 
Lichtenvoorde als het op industrie en werkgelegenheid 
aan kwam. Jan voelde zijn plicht als hoofd van een groot 
gezin, en wilde meer dan alleen maar werknemer zijn. Hij 
studeerde bij, ontwikkelde en passant nog een handige 
aanvulling aan de stikmachines waarmee hoogwaardig 
lederen tassen geproduceerd werden. Luxe damestasjes , 
koffertassen voor de KLM en tassen voor de Nederlandse 
Spoorwegen ontsproten aan de handen van nijvere 
Lichtenvoordenaren. En Jan gaf leiding. 

Je was een jonge vent in de oorlog: Jan hoefde niet in 
dienst. Maar zijn broer Wim moest graven voor de Duitsers. 
Om de drie weken kwam hij terug vanuit de omgeving 
Didam, Duiven. Moeder Griess kwam op het lumineuze 
idee om Wim af te wisselen met Jan. Om beurten gingen zij 
3 weken graven. In de ‘pauzeperiode’ hadden de broers tijd 
om thuis weer op krachten te komen! Niemand die er op 
lette: Bij appel klonk het : ”Griess?”. “Jawel !” riep of Wim 
of Jan. Niets bij gelogen en niemand van de hoge heren 
had  het door!.  

Maar nu de 
hamvraag: ”Hoe 
komt iemand 
die alleen woont 
de Coronatijd 
door?”Jan is met 
zijn 93 jaren nog 
heel vitaal, loopt 
kaarsrecht en de 
brains werken als 
van een jonge vent. 
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Op visite bij Jan Griess(2)
Hij vertelt dat hij wekelijks met de auto zijn boodschappen 
haalt. ( gelukkig mag hij nog 2 jaar rijden, daarna volgt 
weer de keuring. Wie dan leeft, wie dan zorgt).
 Jan kookt voor zichzelf, doet de was, poetst een en ander. 
( af en toe komt er een hulp voor het heel secure en/of 
zwaardere werk) en  hij (moes) tuiniert nog graag. Daarbij 
moet opgemerkt dat zijn zonen hem op gezette tijden 
helpen met het grotere snoeiwerk. De aardbeien, tomaten 
en  aardappelen staan er prachtig bij en de bramenstruik 
belooft veel voor begin september. 

Genoeg te doen dus. Maar de Coronatijd viel ook Jan niet 
mee. Het gemis aan contacten speelt parten. Naast het 
bezoek op dinsdag- en donderdagochtend aan ‘De Treffer’, 
biljart Jan heel graag op maandagavond. Verveelt hij zich 
eens overdag dan gaat hij in ‘De Treffer’ kijken bij andere 
biljarters. Zo heb je je uitstapjes en ontmoet je mensen om 
mee te babbelen. Maar ja.. dat viel allemaal weg. Gelukkig 
was daar wekelijks het bezoek van de zonen en van de 

kleinkinderen. Er op uit …dat was niet mogelijk en dat geeft 
toch een benauwend gevoel. Alleen boodschappen doen 
bracht afleiding.  Jan is deze bijzondere periode gelukkig 
zonder kleerscheuren doorgekomen.

En nu? Jan was heel blij met het telefoontje van de 
contactpersoon dat er vanaf 14 juni weer gebiljart 
kon worden. Het biedt weer mogelijkheden tot meer 
aanspraak. En daarin staat hij niet alleen. Heel veel leden 
gaven aan blij te zijn om het ‘pre-coronaritme’ weer op 
te mogen pakken. Tegen de tijd dat dit blad op ieders 
mat is gevallen  heeft jan Griess ongetwijfeld al weer heel 
wat kopjes koffie genuttigd, ballen gestoten  en praatjes 
gemaakt met  andere trouwe bezoekers van de KBO-inloop-
cafe’s en de biljartruimte . 
Jan dankjewel. Een goede gezondheid is geen verdienste 
maar een gunst. Jan is er dankbaar voor en dat straalt hij  
ook uit. 

KBO - VITAAL

Rijbewijskeuring Varsseveld
Attentie:  Ook in onze eigen woonplaats  wordt gekeurd ! 
Maar omdat  vaak om informatie gevraagd wordt, is hier bericht uit Varsseveld.
Data keuringen in 2021: Allemaal op zaterdag.
 24 juli.28 aug., 18 sept., 16 okt., 20 nov., 11 dec.
De keuringen worden gehouden in het Borchhuus, kerkplein 3 te Varsseveld, door dr. 
J. van Remmen. 
Opgave: mw. Riet van der Meulen, tel. 06 38967875 / kan ook per whatsapp. 
Of  via: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com

Een wekelijks afwisselend beweeg uur voor de vitale KBO'er!
Ben je 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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Project het koksmes
PROJECT ‘HET KOKSMES
SNIJDT AAN TWEE KANTEN’

‘Smaakvol’ project uitstekend geslaagd!. 

Op maar liefst 11 locaties vonden in week 24 gezellige diners plaats. In alle 
dorpen, van Oost Gelre, behalve Vragender, werden in die week de tafels 
prachtig ingedekt.  Lang was er naar uitgekeken. Veel van de aangemelde gasten 
hadden het gevoel dat het er niet meer van zou komen en toen was daar toch 
plotsklaps de uitnodiging. Zodra vanuit Den Haag groen licht werd gegeven voor 
de horeca, kon er daadwerkelijk iets ondernomen worden. 

De 150 mensen die zich voor Lichtenvoorde aangemeld hadden, waren al verdeeld over de 6 deelnemende 
horecagelegenheden. Zoveel mogelijk werd rekening gehouden met wensen van de gasten en er werd er gekeken naar 
de afstand van huis tot aan het restaurant. Gestreefd werd om mensen op loopafstand in te delen. Dat zal niet voor 
iedereen helemaal gelukt zijn; soms was het passen en meten om aan alle wensen tegemoet te komen. De deelnemers 
werden  bij de restaurants opgewacht door twee gastvrouwen. Zij  waren constant aanwezig om de weg te wijzen, 
eventueel te helpen bij het uit- en aandoen van jassen, te helpen bij de tocht naar het toilet etc. In elk restaurant 
werd een 3 gangen diner geserveerd in een gezellige ambiance. Iedere horeca-gelegenheid straalt haar eigen sfeer 
uit. Dat was ook het verrassende van dit project; veel gasten kwamen op locaties waar zij nog nooit eerder geweest 
waren. Ook verrassend was het moment waarop je aan tafel ging. Een aantal mensen had aangegeven graag met een 
vriend(in) samen te komen. Die namen bij elkaar plaats. Maar verder was het maar afwachten bij wie je terecht kwam. 
Kannen water lesten de dorst en smeerden de keeltjes maar uiteraard  was er ook een alcoholische consumptie om 
de gezelligheid nog meer te verhogen. 11 restaurants deden mee in week 24. Op de 12e locatie, Vragender, werd de 
maaltijd een week later genuttigd omdat in  week 24 kermis gevierd werd. En dat dorpsfestijn laat je ook niet aan je neus 
voorbij gaan. Vandaar dat op woensdag 23 juni in het dorp met de molen ’s morgens om 11.00 uur de restaurantdeuren 
openzwaaiden voor  de Vragendenaren.  

Ruim 400 gasten hebben deelgenomen aan dit prachtige project. 
Het idee hiervoor kwam uit ‘de koker’ van een groep motor vrienden in Zeeland. 
Vorig jaar vonden zij dat het tijd werd om de lokale horeca  die al zo lang geen inkomsten meer hadden) te helpen. Het 
plan werd opgevat om grote bedrijven in de omgeving een bijdrage te vragen om eenzame ouderen een diner aan te 
bieden. ( want ook ouderen hadden het in de Coronaperiode niet gemakkelijk) 
Dan is 1 +1 al snel 2. Geld was er in no time, gasten waren er wel en de horeca stond te trappelen. ‘Het mes snijdt aan 
twee kanten’ op die manier. Het idee was geboren in Zeeland en werd daar een succes. Een Lichtenvoordse ondernemer 
zag het en dacht: ”Dit kan ik kopiëren voor Oost Gelre”. En zie het resultaat…samen sta je sterk en kun je veel. 

‘Het mes snijdt aan twee kanten’ is een initiatief van  lokale  bedrijven i.s.m. de plaatselijke horeca. Namens alle 
deelnemers (veel van hen zijn  KBO leden is een oprecht dankjewel aan initiatiefnemer, bedrijven, horeca en alle 
vrijwilligers hier wel op zijn plaats. 
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intercom-ict.nl
www.bakkerijoudewesselink.nl

brood
bolletjes
gebak
cake

chocolade

maar ook lekker...
onze vlaaien

met boterkoekbodem!

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

Bakkerij
Oude Wesselink

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

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

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen
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Het zonnetje in huis (1)
‘Het zonnetje in huis’ wordt over het algemeen aan een persoon gekoppeld die over de 
eigenschap beschikt om de stemming in huis positief te beïnvloeden. Dat ben ik bij mij 
thuis. Dat komt voornamelijk doordat ik de enige bewoner ben. Vaak dringt het licht van de 
zon echter zodanig naar binnen, dat ik de concurrentiestrijd rijkelijk verlies en daarbij in de 
schaduw kom te staan. In dit verband moet ‘Het zonnetje in huis’ hier dan ook bijna letterlijk 
opgevat worden.

Thuis
Vanaf het begin van de corona-ellende was een van de 
opdrachten: Blijf thuis! En al was ik echt niet van plan de deur 
niet meer uit te gaan, het zette mij wel aan het denken over 
wat je thuis zou kunnen doen. Opruimen natuurlijk, en dat heb 
ik ook gedaan, evenals de rest van Nederland. Of bijvoorbeeld 
je verzameling kassabonnetjes in chronologische volgorde 
leggen om een goed beeld van je leefstijl tijdens corona te 
krijgen. Kan allemaal nuttig zijn, maar je moet er niet de dag 
mee vullen, dat is echt zonde. 
Ik dacht vooral aan leuke dingen en met een hobby als fotografie ging ik al gauw in de richting van een thema denken. 
Met dat in mijn achterhoofd viel op een gegeven moment mijn oog op een lichtplek op de vloer (niet letterlijk hoor, 
het zit nog goed vast) en er begon een idee te rijpen. Binnendringend zonlicht krijgt over het algemeen weinig of geen 
extra aandacht, het is er gewoon. Nu viel mij de vorm van de lichtvlek op. Fototoestel ingesteld, kader bepaald en foto’s 
gemaakt.  En dat was het begin van een bijna dagelijkse bezigheid. 

Op jacht
Wanneer ik door het huis liep, keek ik ook gerichter naar het binnenvallende licht en zeker in het begin verwonderde 
ik mij erover dat ik daar eigenlijk nog zo weinig mee gedaan had. Camera en statief stonden vanaf dat moment nog 
meer paraat dan anders, ik raakte steeds meer geïnteresseerd en kreeg nog net geen kramp in mijn wijsvinger van het 
fotograferen.
 
Licht en schaduw
Eigenlijk vind ik het fascinerend om te zien hoe het licht z’n weg zoekt over vloer, muren, meubels en voorwerpen. Het 
verplaatst zich in de loop van de dag door het huis en raakt van alles en nog wat. Maar ook in de loop van weken en 

maanden verschijnt het op andere tijden op andere plekken 
en vormt zo ook andere licht- en schaduw-vormen.
Het begint met licht door het raam, de gordijnen of 
lamellen. Hoe komt het vervolgens op de grond en op 
voorwerpen in huis. Hoe zien die lichtplekken eruit? Welke 
schaduwen vormt het? Leuk om te onderzoeken.
Met het meeste licht wordt niets actiefs gedaan, het 
beweegt zich ongebruikt door de ruimtes. Het is er.

Ilse Delange - over ‘Het zonnetje in huis’ gesproken - was 
volgens een van haar songs “…. chasing the sun”, en het zou 
leuk geweest zijn om haar tijdens mijn achtervolging van 

het zonlicht ontmoet te hebben, maar ik denk dat zij een heel ander terrein bewandelde. Het deed me wel zoeken naar 
nog meer songs waar de zon of het zonlicht een prominente rol spelen en in vrij korte tijd vond ik er al heel wat die ik 
ken. (Zie verderop)
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Het zonnetje in huis(2)
Het vroege en late licht geeft ook genadeloos aan of er even een 
stofdoek over aanrecht, tafel of piano gehaald moet worden. Een 
voordeel? Hmmm.

Aan de gang?  
Misschien is het een idee om er ook eens mee aan de gang te gaan? 
Ook zonder er foto’s van te maken kan het trouwens leuk zijn om het 
licht door huis te volgen.
Een fotoproject als dit vraagt wel om aandacht. Je moet de tijd 

nemen om rond te kijken, eventueel te wachten tot het licht op de juiste plek is aanbeland of een bijzondere schaduw 
produceert. Niet elke lichtvlek of schaduw is de moeite waard. Je kunt ook voorwerpen in het licht plaatsen: hoe valt 
het licht erop en hoe ziet de schaduw eruit? Ga niet met een kast 
of piano slepen om die in het licht te krijgen, dat is dan weer een 
beetje overdreven. Hoewel, dat moet je natuurlijk zelf bepalen.

Ook het maken van de foto heeft tijd nodig. Is er een statief nodig? 
De belichting moet ingesteld worden en het kader bepaald. Maak 
meerdere opnamen met verschillende belichtingstijd en diverse 
kaders, want de zegeningen van de digitale fotografie zorgen 
ervoor dat meerdere opnamen de portemonnee niet belasten. 
Bovendien kan het resultaat snel en gemakkelijk beoordeeld 
worden.   

In de computer, tablet en mobiel kan zo nodig nog 
bewerking plaatsvinden. Een andere uitsnede kan het 
beeld versterken. De beeldverhouding van je camera is 
in principe maar willekeurig. Je kunt hem gebruiken en 
het te fotograferen object daar in passen, maar je kunt 
achteraf ook een totaal andere uitsnede maken. En als 
je geen afdruk maakt, helemaal, je bent dan niet aan 
een beeldverhouding van 2:3 of 3:4 gebonden.

Simpel, maar toch eenvoudig
Eigenlijk ziet het er heel eenvoudig uit, en dat is het ook. En toch heb ik er veel plezier in (gehad). Misschien nog 
iemand?

Nog wat zonnige songs 
Let the sunshine in (Uit musical Hair)
You are my sunshine (Div. artiesten)
I’ll follow the sun; Good day sunshine;  
Here comes the sun (The Beatles)
Walking on sunshine (Katrina & The Waves)
Sunshine of your love (Cream)
Sunshine on my shoulders (John Denver)
Sunshine (Miranda Cosgrove)
We’ll sing in the sunshine (Gale Garnett)
Chasing The Sun (The Wanted)

Erik van de Groep
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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
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Keistad Notarissen Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

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

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

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

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

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

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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Hoopgevende ontwikkelingen
Voor Nederlanders  met een jaarlijks                               
DUITS PENSIOEN  tot € 15.000,=

Op 6 en 7 mei 2021 heb ik email berichten met 
onderstaande tekst verzonden aan alle leden van de 
eerste en tweede kamer, alsmede naar de leden van het 
demissionaire Regering/Kabinet “Rutte 3“ .
 
De meerdere gedane toezeggingen  tijdens de 
onlangs gehouden Kamerdebatten door verschillende 
bewindspersonen o.a. de heren Mark Rutte, Wopke 
Hoekstra, Hugo de Jonge en mevrouw Sigrid Kaag, 
hebben ons de hoop gegeven, en wij geloven daar nu 
beslist in, dat de bestuurscultuur in Den Haag gelukkig 
nu meer vriendelijkheid naar de burger uitstraalt. Deze 
toezeggingen, en zelfs excuses van de bewindspersonen 
omtrent de kwestie Kindertoeslagen, geven ons de 
moed om u opnieuw te benaderen met het verzoek het 
in eerste instantie door u afgewezen verzoek alsnog te 
willen bekijken en te honoreren.

U zult eveneens tot de conclusie komen dat het onrecht, 
veroorzaakt door het nieuwe belastingverdrag tussen 
Nederland en Duitsland, aan momenteel ongeveer 
70.000 Nederlanders fiscaal en dus financieel volledig 

onwettig en onterecht is, als discriminerend moet worden 
beoordeeld. Wij zien deze kwestie zelfs als een tweede 
geval “ ONGEKEND  ONRECHT”.
Om dit grote probleem op te lossen en in het gelijk te 
stellen, is geen toestemming nodig van het “Ministerium 
für Finanzen”in Berlijn; men heeft ons dit schriftelijk 
bevestigd.
 
Wij zijn gaarne bereid, indien gewenst, dit onrecht 
uitgebreid toe te lichten en / of een tevredenstellende 
oplossing voor te stellen.
 
Bij een tot ieders tevredenheid herstel van deze kwestie, 
zal eventueel in een later stadium opnieuw excuses van 
de bewindslieden worden vermeden.
 
Wij spreken de hoop uit dat u de vroegere beslissingen 
in deze kwestie zult herzien, en aan de gedane beloftes 
gevolg zult geven.
Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip en uw 
welwillendheid door dit probleem op korte termijn op te 
lossen.
 
Lievelde, 10 mei 2021  Joop Beuting.

Nieuws fietscommissie
Nu het weer is toegestaan om in groepen te fietsen, hebben we besloten om het fietsseizoen op 1 juli op te starten. Dat 
betekent, dat we op dinsdag 6 juli om 9.30 uur starten met de 25 km en op zondag 18 juli om 10.00 uur met de 50 km. 
De start is vanouds op het parkeerterrein bij de Treffer. Op de pauzeplaatsen houden ons we aan de 1,5 meter regeling.

Ook de fietsvierdaagse gaat, zoals het er nu uitziet, door. Zet het maar in de agenda, de datum is van 3 t/m 6 augustus 
2021. De start is dit jaar nog bij HCR 't Zwaantje. Starttijden van 9.00 uur tot 10.30 uur. De prijzen zijn hetzelfde als in 
2019, in de voorverkoop,  € 9,00, kinderen tot 12 jaar € 3,00.
Bij de start, € 10,50  en € 4,00 voor kinderen tot 12 
jaar. Dagkaarten, € 4,00 en kinderen tot 12 jaar € 2,00.

De fietscommissie bestaat door omstandigheden nu 
maar uit 7 actieve leden en is daarom dringend op 
zoek naar versterking van de commissie. We hebben 
minimaal 8 personen nodig om alles in goede banen te 
leiden.

Voor inlichtingen en/of aanmelden kan bij een van de 
leden of bij Laurens Wopereis,  tel. 06-24429520.
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sinds 1897

Hét vertrouwde adres

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



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 17

Gemeente informeert (1)
Wat is mantelzorg?

In de Wmo 2015 wordt mantelzorg gedefinieerd als:

‘Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, 
beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden 
en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten 
als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks 
voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale 
relatie en die niet wordt verleend in het kader van een 
hulpverlenend beroep’.

Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) 
voegt aan deze definitie een element toe waar het gaat 
om het gebruik van de ruimte die het besluit biedt voor 
het (vergunningsvrij) plaatsen van mantelzorgwoningen. 
Voor toepassing van de bepalingen in het Bor is er 
sprake van mantelzorg als het gaat om intensieve zorg 
of ondersteuning en de mantelzorgrelatie kan worden 
aangetoond met een verklaring van een huisarts, 
wijkverpleegkundige of andere door de gemeente 
aangewezen sociaal-medische adviseur.

Mantelzorg wordt dus geleverd door iemand uit de 
familie-, vrienden- of kennissenkring. De informele zorg 
of ondersteuning die een mantelzorger biedt, overstijgt 
de hulp die je normaal mag verwachten binnen een 
huishouden. Mantelzorg kan intensief en langdurig zijn. 
De relatie die een mantelzorger met iemand heeft, vaak 
de bloedband of naaste familiebetrekking, maakt dat 
iemand gaat mantelzorgen. Een gevoel van emotionele 
verplichting vormt een belangrijke motivatie tot het geven 
van de mantelzorg, maar ook speelt de voldoening van 
het zorgen voor de naaste een rol.

In de toelichting van het Besluit omgevingsrecht wordt 
aangegeven dat de regeling om vergunning vrij te kunnen 
bouwen is bedoeld voor die mantelzorggevallen waarin 
een persoon intensieve zorg en/of ondersteuning nodig 
heeft. De behoefte aan mantelzorg dient in elk geval de 
gebruikelijke hulp van huisgenoten te overstijgen, zoals 
ook in de Wmo 2015 is vastgelegd. 

Voor gevallen waarin twijfel bestaat over de aanwezige 
zorg- of ondersteuningsbehoefte, kan een gemeente 
een verklaring daarover verlangen van de zorg- of 
hulpbehoevende dan wel diens mantelzorger. Deze 

verklaring kan worden verstrekt door de gemeente aan te 
wijzen persoon.

Het geven van mantelzorgondersteuning kan makkelijker 
vormgegeven worden als degene dicht in de buurt 
woont. Dat kan in een mantelzorgwoning. Mantelzorger 
en ontvanger kunnen over en weer elkaar helpen. De 
mantelzorger kan de ontvanger makkelijker in de gaten 
houden zodat ondersteuning, indien nodig snel gegeven 
kan worden. Door het dicht in de buurt kunnen geven 
van de mantelzorgondersteuning is er geen tijdsverlies 
door reistijd en kunnen mogelijk kosten gedeeld worden. 
Nadelen kan het bieden van mantelzorg in de directe 
nabijheid echter ook hebben. Al naar gelang hoe het 
mantelzorg wonen vormgegeven wordt kan het voor 
gever en ontvanger financiële gevolgen hebben. Ook 
kan de nabijheid tot overbelasting van de mantelzorger 
leiden. De veranderende verhoudingen door het dicht 
bij wonen en zorgen kan ook de onderlinge band 
veranderen. Dit maakt dat men goed moet nadenken 
over de voor- en nadelen van de mogelijkheid om een 
mantelzorgwoning in te zetten als mogelijkheid om de 
mantelzorg vorm te geven. De landelijke organisatie 
voor mantelzorgondersteuning Mezzo heeft hiervoor 
een boekje uitgegeven ‘Samen werken om te zorgen, de 
woonregelingen en tips op een rij’.

Wat is een mantelzorgwoning?
Een mantelzorgwoning is een bij een andere woning 
gelegen woning voor de huisvesting van een persoon 
die mantelzorg verleent aan of ontvangt van een 
bewoner van die andere woning. In bijlage II bij het 
Bor is ‘huisvesting in verband met mantelzorg’ als volgt 
omschreven:
‘Huisvesting in of bij een woning van één huishouden 
van maximaal twee personen, van wie ten minste één 
persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een 
bewoner van de woning.’

Kenmerk van de mantelzorgwoning is ook dat deze 
een tijdelijke functie heeft waaraan geen termijn is  
verbonden
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Gemeente informeert (2)
Vormen van mantelzorgwoningen
Mantelzorgwoningen kunnen gerealiseerd worden in nieuwbouw, bestaande bebouwing en in de vorm van 
verplaatsbare units. Er wordt een verschil gemaakt tussen bebouwde kom en buitengebied. Meer informatie hierover is 
te vinden in de bijlage.

Afbeelding: Mantelzorgwoning in Groenlo

Waarom een mantelzorgwoning?
Het bieden van de mogelijkheid aan mantelzorgers om de persoon die zij verzorgen en/of ondersteunen te huisvesten 
in (een aan- of bijgebouw bij) hun eigen woning of juist te gaan wonen in een bijgebouw bij de woning van de 
mantelzorgontvanger, ontlast mantelzorgers en voorkomt daarmee een groter beroep op professionele zorg en 
ondersteuning. Het biedt voor de mantelzorgontvanger de mogelijkheid om langer in de eigen omgeving te blijven 
wonen. Een mantelzorgwoning mag in principe uitsluitend gerealiseerd worden voor de periode dat er daadwerkelijk 
sprake is van een mantelzorgrelatie.

Beoordeling door het Wmo-loket
Of er sprake is van mantelzorg of een mantelzorgwoning wordt in voorkomende gevallen beoordeeld door onze in dienst 
zijnde Wmo-consulenten.
Veelal is de situatie van de zorgbehoevende reeds bekend binnen het Wmo-loket. Daarnaast hebben Wmo-consulenten 
de expertise om een beoordeling te kunnen doen. Immers ook bij de vaststelling van Wmo-maatwerkvoorzieningen 
onderzoeken zij de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorg van de zorgbehoevende waarbij als 
uitgangspunt geldt dat de zorgbehoevende zolang mogelijk in hun eigen leefomgeving moet kunnen blijven.
Ook kan een overgelegd advies van een huisarts of wijkverpleegkundige als uitgangspunt voor de beoordeling dienen 
of later worden betrokken. Wij kiezen er echter voor om de (eind)beoordeling zelf te doen. Voordeel hiervan is dat alle 
beoordelingen op dezelfde gelijke wijze plaatsvinden en wij niet afhankelijk zijn van hetgeen burgers aanleveren.
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Gemeente informeert (3)
Bij twijfel kan ook nog een sociaal medisch advies worden 
gevraagd aan een door de gemeente aangewezen 
deskundige. Omdat dit waarschijnlijk incidenteel zal 
plaatsvinden én een dergelijk advies ook van belang kan 
zijn voor verstrekking van Wmo-maatwerkvoorzieningen, 
zullen de hieraan verbonden advieskosten voor rekening 
van de gemeente worden genomen.
Door het Wmo-loket wordt de beoordeling op schrift 
gesteld en aan betrokkene(n) beschikbaar gesteld. Bij het 
stellen van een beoordeling wordt ingegaan op een aantal 
aandachtspunten: 

Leeftijd
De noodzaak voor mantelzorg is al snel aanwezig op 
hogere leeftijd. In de praktijk verwachten wij veelal 
75+ers. Er zal echter altijd maatwerk (binnen alle 
levensdomeinen) geleverd moeten worden.

Langdurige beperkingen
Dit spreekt voor zich. De beperkingen moeten langdurig 
van aard zijn, anders is er geen noodzaak. Hier kan 
aangesloten worden bij hetgeen binnen de Wmo 
bekend is (veelal aanwezig in verband met andere 
maatwerkvoorzieningen).

Omvang
De mantelzorg moet gedurende een minimaal aantal uren 
per week (bijvoorbeeld 8 uur p.w.) en over een langere 
periode geleverd worden. Er zal verder ook gekeken 
moeten worden naar de aard en verdere intensiteit van 
de te leveren mantelzorg.

Dagelijkse zorg
Er is sprake van mantelzorg wanneer er regelmatig 
(dagelijks of bijna dagelijks) zorg wordt verleend. Dit heeft 
feitelijk ook weer betrekking op de omvang/frequentie 
(en aard) van de mantelzorg: lichte lijf gebonden 
zorghandelingen (steunkousen, in- uit bed, wassen), 
maaltijdvoorziening, huishoudelijke hulp in de breedste 
zin, vervoer, tuinonderhoud, boodschappen of zomaar 
een sociaal praatje.

Bereidheid
De mantelzorger moet uiteraard bereid zijn om de 
benodigde mantelzorg te leveren. Mantelzorg is 
(wettelijk) niet afdwingbaar, maar in het geval van 
een mantelzorgwoning kan aan de mantelzorger wel 

(schriftelijk) gevraagd worden om de noodzakelijke 
mantelzorg te leveren. Anders is de mantelzorgwoning 
niet noodzakelijk vanuit het oogpunt van mantelzorg.

Nabijheid
Mantelzorg kan van dichtbij (hier van toepassing i.v.m. 
mantelzorgwoning grenzend aan de woning van de 
zorgbehoevende/of de mantelzorger) of op afstand 
verleend worden. Ook hier speelt de omvang/frequentie 
van de zorgmomenten een rol.

Beëindiging mantelzorgwoning
Als de mantelzorgsituatie eindigt, moet de 
mantelzorgwoning (weer) de functie van bijbehorend 
bouwwerk krijgen of worden weggehaald. Als er sprake 
is van een gehuurde unit dan zal deze weer worden 
opgehaald door het bedrijf. Feit is dat gebouwen voor 
vergunning vrije mantelzorg echter vaak blijven bestaan, 
met dien verstande dat de woonfunctie wordt beëindigd. 
Mantelzorgeenheden, gerealiseerd met een al dan 
niet tijdelijke vergunning, moeten afhankelijk van de 
voorwaarden worden gesloopt/verwijderd. Hier vindt 
controle op plaats. Dit om te voorkomen dat oneigenlijk 
gebruik wordt gemaakt van een mantelzorgvoorziening. 
De afdeling burgerzaken houdt mutaties bij en geeft 
deze door aan de afdeling Omgeving. Door herkenbare 
huisnummering is controle mogelijk. Voor het 
verwijderen van een mantelzorgwoning hanteren wij een 
periode van maximaal 1 jaar. Echter het kan zijn dat een 
mantelzorgsituatie is beëindigd maar de achterblijvende 
partner nog in de mantelzorgwoning woont. Met deze 
achterblijvende partner gaan wij opnieuw in gesprek om 
te kijken in hoeverre de achterblijvende partner inmiddels 
ook mantelzorg nodig heeft of, gezien leeftijd of handicap, 
de verwachting is dat dat binnenkort aan de orde is. Dit 
gesprek voeren medewerkers van het Wmo-loket. In dit 
gesprek moet duidelijk worden of de achterblijvende 
partner ook voldoet aan de eisen om in aanmerking te 
komen voor een mantelzorgwoning. Is dat het geval dan 
ontstaat een nieuwe mantelzorgsituatie.
Wilt u meer weten ga dan daar de onderstaande link. 
Deze link kunt ook in zijn geheel typen in de zoekbalk van 
uw browser.

https://www.oostgelre.nl/sites/default/files/Notitie%20
Mantelzorgwoningen.pdf
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OPROEP...OPROEP...OPROEP...!!!!

Beste lezer…. We hebben  U nodig!!!

Vanaf januari 2020 hebben we onze KBO nieuwsbrief omgedoopt in een full colour blad met de treffende naam 
“De Treffer”. Wij als redactie zijn telkens weer trots op het resultaat als de nieuwe uitgave weer het levenslicht ziet. 

De inhoud van het volgende nummer is dan al weer in de maak. We zijn nu zo’n anderhalf jaar bezig en we horen 
regelmatig leuke reacties. Toch willen we wel eens echt weten wat U als lezer vindt van het blad. 

We kunnen een lijst laten rondgaan met allerlei vragen die U dan kunt beantwoorden. Wij kiezen echter meer de 
spontane weg…!! 

Een ieder die een opmerking, suggestie of menig heeft nodigen wij uit om deze aan ons kenbaar te maken. Het kan / 
mag gaan over elk facet van het blad.

Alle reacties zullen ons, als redactie, helpen een beeld te vormen over uw beleving en helpt ons, als redactie, om aan de 
verdere ontwikkeling van ons blad te werken.

Uw reacties kunt U:

Mailen naar: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl

Appen naar: 0641130412

Telefoon: 06 8277 4004 

Schriftelijk:  Brievenbus KBO Lichtenvoorde
  Raadhuisstraat 18a.
  Lichtenvoorde

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
De redactie.
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Digisterker en Engels
CURSUS DIGISTERKER (omgaan met je DigiD):

In de afgelopen 2 jaar hebben we deze cursus al verschillende 
keren aangeboden en dat was telkens een groot succes.
Ook dit najaar wordt deze cursus vanaf ingepland en wel:

• Cursus 1: Woensdag 20 en 27 oktober van 09.30 – 11.30 uur
• Cursus 2: Woensdag 10 en 17 november van 09.30 – 11.30 uur

Waar:  Bibliotheek Oost Achterhoek 
De Leest 2  Lichtenvoorde

Waarom deze cursus?
Voor veel mensen is het aanvragen en gebruiken van een DigiD niet 
iets wat vlekkeloos verloopt. Toch krijgen we er steeds vaker mee 
te maken. Veel overheidsinstanties, gemeenten, verzekeringen en 
ziekenfondsen maken hiervan gebruik. In deze cursus kun je oefenen en word je wegwijs gemaakt in het gebruik van 
deze sites. Deze cursus wordt samen met de Bibliotheek Oost-Achterhoek aangeboden. Het geheel bestaat uit 2 lessen 
van 2 uur.

We gaan ervan uit dat u beschikt over een DigiD en de bijbehorende inloggegevens. Is dat niet het geval (of weet u 
het niet zeker) wilt u dat duidelijk aangeven bij inschrijving? Wij nemen dan contact met u op om ruim voor de eerste 
cursusdag een DigiD aan te vragen.
U kunt natuurlijk ook langskomen bij de KBO-computerinloop op de woensdagmiddag of de inloop van de bibliotheek. 
Houdt u er rekening mee dat het minstens een aantal dagen duurt voordat u de gegevens in de bus hebt.

U kunt u nu al aanmelden via de website van KBO Lichtenvoorde of door te bellen naar: tel: 06 4113 0412

Meer informatie en aanmelden kan ook via de website van Bibliotheek Oost Achterhoek.
https://www.oostachterhoek.nl/digisterker.html

ENGELS (conversatie)

Deze cursus wordt weer aangeboden. Vanaf vrijdag 1 oktober wordt de nieuwe leergang gestart.
Vrijdag 24 september is de kennismaking geplant.
Met de huidige cursisten die aangegeven hebben om door te willen gaan, 
wordt nog contact opgenomen.
Nieuwe cursisten kunnen zich opgeven via de website: https://www.
kbolichtenvoorde.nl/cursussen/engels-conversatie/
Bijdrage: € 100,-
Plaats: De Treffer, ruimte 2
Tijd: 09.30 – 11.30
Duur: 25 lessen
Docent: Ellen van Schie
Contactpersoon:  Dhr. Ton Jolij  tel. 06 4113 0412
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
Wat is een Microsoftaccount?
Als je een nieuwe Windows computer hebt gekocht is tijdens 
de installatie vast wel gevraagd naar een Microsoft account. 
Dit account wordt gebruikt voor verschillende toepassingen. 
Je hebt door middel van dit account meteen een e-mailadres 
wat geregistreerd staat bij Microsoft waardoor je ook gebruik 
kunt maken van OneDrive. Daarbij heb je via dit account 
meteen een Skype account wat een vorm van sociale media 
is, waarmee je in contact kunt komen met andere mensen 
via sociale media. Als je nog geen Microsoft hebt kun je een 
Microsoftaccount aanmaken om gebruikt te kunnen maken 
van de cloud opslag en Skype. 

Microsoftaccount aanmaken 
Als je van plan bent om te gaan video bellen, of de nieuwe Windows 
computer wilt installeren, dan moet je allereerst een Microsoftaccount 
aanmaken. Het aanmaken van dit account kan op verschillende manieren. 
De meest voor de hand liggende manier om een Microsoftaccount aan te 
maken is via de website van Microsoft.
Tijdens het aanmaken van een Microsoftaccount moeten er aantal stappen 
doorlopen worden. Wanneer je een Microsoftaccount gaat aanmaken 
maak je meteen een e-mailadres aan. Als je een nieuw e-mailadres 
aanmaakt, via de Website van Microsoft, heb je de keuze om het 
e-mailadres te laten eindigen op outlook.com of hotmail.com. Maar als je 
al een e-mailadres hebt, dan kan ook het bestaande e-mailadres gekoppeld 
worden aan je nieuwe account. 

Microsoftaccount herstel
Wanneer je een Microsoftaccount hebt, kan het voorkomen 
dat je het wachtwoord of de gebruikersnaam bent vergeten. 
Gelukkig kan er dan een account herstel gedaan worden. Hoe 
dit in zijn werk gaat is afhankelijk van de gegevens die bij het 
Microsoftaccount aanmaken zijn ingevoerd. Vaak kan er hier 
gebruik gemaakt worden van een verificatie code via sms of via 
de e-mail. Als de verkregen code vervolgens ingevoerd wordt 
kan er een nieuw wachtwoord aangemaakt worden waarna het 
Microsoftaccount hersteld is. Als je dan de volgende keer inlogt 
bij het Microsoftaccount voor de e-mail of om de computer te 
ontgrendelen moet het nieuwe wachtwoord ingevoerd worden.

Wat kan je met een Microsoftaccount?
Als je eenmaal je account bij Microsoft in orde hebt, zijn er verschillende mogelijkheden waarvoor het account gebruikt 
kan worden. Microsoft (de oprichter van Windows) biedt de mogelijkheid om naast het e-mailen gebruik te maken van 
OneDrive. Via OneDrive kun je online een reservekopie maken van de bestanden en documenten. Als je een computer of 
laptop met Windows 8 of 10 gebruikt moet voor het ontgrendelen van de computer het e-mailadres en het wachtwoord 
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Van Digibeet naar Digibeter (2)
ingevoerd worden. Er zit een locatie op de computer waar bestanden opgeslagen worden. Deze bestanden worden, als 
je over een Microsoftaccount beschikt in OneDrive opgeslagen. Via OneDrive kan je deze bestanden en documenten 
overal ter wereld benaderen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is inloggen bij OneDrive met het Microsoftaccount.

Wat is Office 365?
Als je de computer of laptop al enige tijd voor verscheidene taken gebruikt en af en toe ook werkt aan documenten 
zoals het maken van teksten of presentaties, dan zal Office je waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Office is 
de totaaloplossing waarmee gewerkt kan worden aan een grote verscheidenheid documenten. Van het maken 
van presentaties met Powerpoint tot aan het maken van berekeningen met Excel of het schrijven/ bewerken van 
tekstbestanden met Word. Met iedere versie van Office komen er weer meer nieuwe mogelijkheden, waardoor bijna 
alle zakelijke taken uitgevoerd kunnen worden. Voorheen moest je 
om een nieuwe versie te bemachtigen altijd een nieuwe versie kopen, 
maar tegenwoordig heeft Office een abonnementsvorm gemaakt 
waardoor er na het betalen van een klein bedrag per jaar, altijd 
gebruik gemaakt kan worden van de nieuwste versie.
Dit nieuwe Office pakket wordt ook wel Office 365 genoemd. 
Naast het werken aan de documenten kan je door middel van het 
Microsoftaccount ook gebruik maken van OneDrive waarna je de 
documenten waaraan je gewerkt hebt in OneDrive op kunt slaan. Zo 
wordt het mogelijk om altijd en overal je de documenten te kunnen 
benaderen, zolang er natuurlijk een internetverbinding aanwezig is. 

Verschil tussen Office 365 en Office 2019
Als je nu Office 2019 zou hebben gekocht,  kunnen 
deze bestanden alleen op de computer zelf worden 
geopend, mits de documenten op een externe harde 
schijf staan opgeslagen. Maar omdat er bij Office 
365 met de cloud gewerkt wordt, hoef je niet altijd 
een externe harde schijf mee te nemen, terwijl de 
documenten wel te benaderen zijn. Bij de aanschaf 
van een licentie voor 1 jaar op Office 365 zit er meteen 
1000 GB aan opslag bij waardoor er genoeg ruimte 
beschikbaar is om zo alle belangrijke bestanden op 
te kunnen slaan.  Office 365 is alleen verkrijgbaar als 
je een er een abonnement mee afsluit. Dit betekent 

wel dat je altijd toegang hebt tot de nieuwste versie. Het enige wat er gedaan moet worden om de nieuwste versie te 
bemachtigen is het updaten van het Office 365 pakket.  

Volgende keer zullen we het Microsoftaccount en de sociale media onder de loep nemen. 
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3 Keer glanzend "vrijwilligers-koper"(1)

Geen gezellige vrijwilligersmiddag voor de ruim 140 medewerkers die maandelijks, wekelijks en sommige zelfs dagelijks 
geheel vrijwillig voor onze KBO in actie komen. U weet het..; Corona!!  Geen hapje, drankje, muziekje of anderszins. 
“Daar moet toch wel iets anders voor in de plaats komen” vond het bestuur. En de waardering voor al die vrijwillige inzet 
werd daarom dit jaar vormgegeven in een gezellig verpakte  cadeaubrief/-check. Daarnaast is het een goede gewoonte 
geworden om jubilerende vrijwilligers op de vrijwilligersmiddag even middels een kort toespraakje en een bloemetje 
in het zonnetje te zetten. Ook dat kon anno 2021 natuurlijk niet. Vandaar dat voorzitter Lidwien samen met bestuurslid 
Thea op pad ging. 3 Boeketten ‘onder de arm’ en  3  korte toespraakjes in 
haar hoofd  die  vergezeld gingen  met een brede, zonnige glimlach.

Er werd aangebeld bij Ria Waeijen:  (foto rechts)
Ria verzorgt al ruim 12 ½  jaar de koffie voor de line dancers op 
donderdagmiddag  en tevens is zij aanspreek- en contactpersoon voor de 
line dancers. Daarnaast  is zij op woensdagmiddag met vaste regelmaat de 
keukenprinses die borg staat voor een lekker verzorgd kopje koffie of thee. 
Ook bezorgt zij  al heel lang ons maandblad ‘De Treffer’ in haar buurt waar 
Antoniushove normaal gesproken ook onder valt. Maar ja.. Antoniushove 
ligt nu wat verder weg… geen probleem voor Ria. Dus een extra  dankjewel 

is hier wel op zijn 
plaats. We hopen nog 
heel lang van jouw 
loyale inzet te mogen 
genieten, Ria.

Op naar Antoon Weenink. (foto links)
Wie aan het eind van de maand op donderdagmorgen  rond 08.00 
uur in ‘De Treffer’ zou komen kijken, ziet daar een ploegje mannen 
en vrouwen naarstig aan het werk; De maandbladen worden 
ingevouwen, afgeteld, gestapeld, voorzien van zgn. looplijsten  en 
op volgorde van distributie gelegd. Een van de vaste krachten op die 
ochtenden is Antoon Weenink uit de Meidoornstraat. Een gezellig 
praatje, kopje koffie, vlijtig vouwen en tellen.. alles kan Antoon 
tegelijk. En dat doet hij al 12 ½ jaar voor onze leden.  Antoon ,ook 
voor jou zijn er de bloemen, een woord van waardering en terecht 
dit artikeltje in dit blad!
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3 Keer glanzend "vrijwilligers-koper"(2)

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

En toen naar de Bleekwal, op naar Fien Blekkink- Krabben.
Deze energieke dame bezorgt al 12 ½ jaar onze maandbladen 
door weer en wind. Als op de distributiedag  de bundel weer in 
aantocht is, staat Fien klaar om op pad te gaan. Een flinke  stapel 
van maar liefst 80 ‘De Treffers’ wordt dan op haar deurmat gelegd! 
Daar fiets je nog wel een poos mee rond voor die op hun plek zijn.  
Maar dat blijkt voor Fien geen probleem. Een kleine huldeblijk in 
de vorm van bloemen en een bezoek van onze voorzitter zijn niet 
meer dan op zijn plaats. Fien, dankjewel en hopelijk mag je en kun 
je dit vrijwilligerswerk nog lang in goede gezondheid voortzetten!.
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Wandelen (1)
Wat was het fijn om weer naar buiten te kunnen na al die weken regen en kou. Eind mei, de lente bijna voorbij, lonkte 
het mooie weer om te gaan wandelen, te fietsen en volop te genieten van de natuur. De natuur die juist door al die 
regen, na jaren van droogte in de Achterhoek, dankbaar liet zien dat het vooral in het voorjaar op z`n mooist kan zijn. 

Of je in je eentje, met z`n tweeën of in een groep wandelt, naast het genieten van de natuur, de frisse buitenlucht en de 
zon, is het goed voor je gezondheid zowel fysiek als mentaal. Heerlijk om er weer op uit te kunnen gaan. Een van mijn 
favoriete plekken in de directe omgeving is de Koolmansdijk. Elk jaar rond deze tijd begint het te kriebelen om met eigen 
ogen te aanschouwen of de orchideeën al bloeien. De wandelroute van ongeveer 3 km ligt tussen de Lievelderbeek 
en de Nieuwe beek. Vanuit Lichtenvoorde via de Boschlaan, de eerste afslag rechts Storckhorsterdijk (na topparken 
Residence Lichtenvoorde) om vervolgens de eerste afslag links Koolmansdijk te nemen. Een uniek stukje natuur met 
zeldzame bloemen- en grassoorten dat ontstaan is omdat ze in 2001 de zwaar bemeste bodem zijn gaan afgraven, 
waardoor de 100 jaar oude zaadbodem weer zichtbaar werd.
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Wandelen (2)

Hierdoor kwam het blauwgrasland weer tevoorschijn met o.a. bloemen 
als de parnassia, blauwe gentiaan, Spaanse ruiter, zonnedauw en 
natuurlijk de vijf verschillende soorten orchissen. Eigenlijk staat er 
teveel om op te noemen, maar deze heb ik zelf met eigen ogen mogen 
bewonderen in de loop van de jaren dat ik op de Koolmansdijk heb 
rondgewandeld. De 
Koolmansdijk ligt op 
de rand van het Oost-
Nederlandse Plateau, 
waardoor het grondwater 
hier als kwelwater 
omhoog geperst wordt. 
Hierdoor is het een 
relatief drassig gebied en 
wordt het wandelpad ook 
laarzen pad genoemd.

Naast bloemen en grassen 
zijn er ook veel bijzondere 
insecten en zeldzame 
vlinders en vogels te 
bewonderen. De moeite 
waard om een bezoekje 
te brengen en te genieten 
van al het mooist dat er 
te zien is. Gelukkig viel 
het openstellen van de 

terrassen samen met ons bezoek aan de Koolmansdijk en omdat het die 
dag ineens toch wel erg warm werd, hebben we daarna heerlijk gerust en 
een drankje genuttigd op een terras aan de Boschlaan.
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Wandelen (3)
Wandelen met de jubilerende wandelclub KBO

Wandelen kun je doen als ontspanning en om te genieten van de natuur, 
maar daarnaast is wandelen ook een sport. Genieten van de buitenlucht en 
tegelijkertijd werken aan je conditie. Bij de KBO kan er gewandeld worden 
in groepsverband. In de treffer jaargang 1, no 8 is hierover al het een en 
ander vertelt, maar door de lock-down kon er toen niet in groepsverband 
gewandeld worden. Afgelopen 12 mei was het eerste lustrum van de 
wandelgroep senioren dat in 2016 werd opgericht. Dat werd gevierd op 
3 juni met een fijne wandeling en koffie met gebak in de pauze. De groep 
die bestaat uit ongeveer 20 leden komen om de andere week ( in de even 
weken) om 9.30 uur samen voor een wandeling van 10 a 12 kilometer. Er zijn 
geen kosten aan verbonden, maar je moet wel lid zijn van de KBO. Ook wordt 
er een goede voorbereiding van de loper verwacht in de vorm van stevige 
wandelschoenen en een flesje water mee. De sfeer in de groep is goed. Een 
fijne groep die goed bij elkaar past. Waar rekening gehouden wordt met 
elkaar en waar de veiligheid van een ieder voorop staat. Het beste bewijs 
daarvan is de grote opkomst op de eerste wandel-dag van dit seizoen na de 
maandenlange lock-down. Wandelen als sport in groepsverband, lijkt het je 
wat om mee te wandelen, neem dan contact op met 1 van de leden van de 
wandelcommissie en meld je aan of kom gewoon langs op dondermorgen en 
kijk of het wat voor je is. Er wordt geen zomerstop gehouden en zolang de 
mussen niet dood van het dak vallen, wordt er gewandeld. 
De wandelcommissie bestaat uit Gonny Doppen 06-26144141, Geert-Anne 

Bijker 06-55784814 en Riky 
Schutten 06-48800162. Dit zijn tevens de contactpersonen die de routes 
organiseren, tijd en datum plannen, wijzigingen van vertrekpunt doorgeven 
en contact houden via whatsapp met de leden.

Ans Frenken-Lurvink

Wandelclub KBO

Vanaf 3 juni j.l. hebben wij het wandelen weer opgepakt.
Het was ons eerste lustrum, dat we gevierd hebben met koffie en gebak, 
aangeboden door de KBO. Hiervoor onze hartelijke dank!
We wandelen elke even weken. We starten vanaf half tien bij de Treffer 
en lopen 10 tot 12 kilometer, zodat een ieder weer thuis is voor het 
middageten.
Na ongeveer een uur gaan we ergens rusten, onder het genot van een kop 
koffie of iets anders.
Er kunnen nog nieuwe lopers bij. Schroom niet en kom een keertje mee 
wandelen. Het is heel gezellig en je leert weer nieuwe mensen kennen. U 
bent van harte welkom!
Wandelen is gezond voor iedereen en de extra corona klio’s moeten er weer 
af en o ja, dit jaar wandelen we ook in de vakantie door!

Gonnie, Rikie en Geert-Anne
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Het nieuwe KBO logo

Op 21 mei jl. zijn de nieuwe logo borden geplaatst. Sinds onze 
overstap van KBO Gelderland naar FASv  hanteert de KBO 
Lichtenvoorde een nieuw zelf ontworpen Logo. Op het brief papier, 
de e-mail en website had het oude KBO logo al plaats gemaakt 
voor het nieuwe. Zoals bij ieder logo hopen wij dat ook dit logo na 
verloop van tijd dezelfde herkenning krijgt als het vorige logo en 
eveneens gegriefd staat in het beeld van de Lichtenvoordenaren. 
Ook ons nieuwe logo symboliseert een gedachte. Het geeft 
weer waar wij als bestuur en jullie als leden voor staan en willen 
uitstralen. Daarom hieronder een korte uitleg.

De twee bogen symboliseren de leden van KBO waar allerlei 
activiteiten DOOR leden VOOR leden worden georganiseerd. Dit 
“door en voor” principe staat hoog in het vaandel. Beide bogen zijn niet doorgetrokken. Dit symboliseert het open 
karakter van onze vereniging. Alle 50-plussers zijn welkom en wij hopen dat een ieder iets kan vinden wat hem verbindt 
met onze vereniging. Tenslotte is het geheel geplaatst op een transparante achtergrond. Dit symboliseert de rol en wijze 
waarop zich de KBO in het maatschappelijke veld van Lichtenvoorde en gemeente Oost Gelre wil laten zien.

Enkele Achterhoekse uitdrukkingen:

Woar bu'j vaan?   Wat is je afkomst? Hoe heet je?
Vaak bu'j te bange   Vaak ben je te bang of niet nadenken gewoon doen
Dat hef weinig um' t lief   Dat heeft niet veel te betekenen
Dat is neet zo slim   Dat is niet heel erg
Hendig an doon    Doe het maar rustig aan
Holt de bene d'r onder   Hou je haaks
Mangs wa, ait nee   Soms wel, meestal niet
Dat mek niks uut, gif niks  Dat maakt niks uit
He'j 't al eheurd ?   Heb je het al gehoord?
De kop t’r neet nao hem’m staon. Ergens geen zin in hebben
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Weekoverzicht aktiviteiten
Maandag:
09.30-11.30 uur Portretschilderen (workshop)
09.30-11.30 uur Studiekring (even wkn)
09.30-11.30 uur Darten
13.30-15.30 uur Omgaan met je mobile (workshop)
13.30-15.30 uur Zentangle (workshop)
14.00-           uur Leesclub (eigen planning)
14.00-15.00 uur MBVO
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
19.00-22.30 uur Biljarten

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

Woensdag:
Seniorenkoor: startdatum uitgesteld
09.30 Wandelvoetbal inloop 
10.00-11.30 uur training wandelvoetbal
10.00-12.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)

14.00-16.00 uur  Ondersteuning voor  
PC/iPad/tablet/mob.tel etc.

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

Donderdag:
Wandelclub: even weken, start 09.30 uur
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

Zondag:
fietsen: 1e en 3e zondag van de maand, start 10 uur

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. 
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Bestuur en ondersteuning
Lidwien Reukers
voorzitter  tel.06-23349971
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl
Jan Wolterink
secretaris tel. 06-5427 2541
secretaros@kbolichtenvoorde.nl
Fons Bokkers
penningmeester tel. 373074
penningmeester@kbolichtenvoorde.nl
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

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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