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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 9 september 2021 inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' oktober 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

De ochtenden worden 
langzamerhand mistig en 
de herfst is voelbaar. De 
geur is kruidig en de tuin 
waarop ik uitkijk, is vol 
spinrag. Met weemoed 
neem ik langzaam afscheid 
van de zomer. 
Maar niet getreurd, de Treffer is weer volop in bedrijf. Er 
is “reuring” en er klinken overal vrolijke geluiden. Wat 
fijn dat we zo langzamerhand naar een “nieuwe normale 
wereld”  gaan. Hopelijk gaat Corona geen roet in het eten 
gooien.
Het doet een mens goed wanneer er weer prikkels, acties  
en beweging mogelijk is. Maar dat alles gaat niet vanzelf. 
Hiervoor hebben zich veel vrijwilligers ingezet om dit 
allemaal op te starten.
Mijn complimenten voor jullie allemaal. Het was fijn om 
het op deze manier te realiseren. Jullie enthousiasme en 
inzet kent geen grenzen. Dankjewel.
Ook de dames Gastvrouwen schenken graag een kopje 
koffie in tijdens de Inloopochtenden op dinsdag en 
donderdag. Afgelopen donderdag hebben wij afscheid 
genomen van Annie Hummelink. Onze Gastvrouw van het 
eerste uur. Een mooi verhaal van een mooi mens kunt u 
verderop lezen.
Om de “reuring” in de Treffer gaande te houden, hebben 
wij als bestuur besloten om een LEDENWERF actie te 
houden. Op 29 juli heeft onze burgemeester de aftrap 
gegeven aan de actie door een bezoek te brengen aan 
de Treffer. Na een gemoedelijk bijeenzijn heeft zij het 
Lidmaatschap formulier ingevuld. Verderop in dit blad 
kunt u lezen hoe wij de actie tot een succes willen maken. 
Het is alweer even geleden dat er een Nationale Ouderen 
dag is georganiseerd. Voor dit jaar staat er weer een 
op de agenda. Lees snel verder om te zien hoe u kunt 
deelnemen.
In samenwerking met Tim Bader/Hamalandhal is er 
een mogelijkheid om te gaan bewegen. U kunt zich nog 
aanmelden.
Tot ziens in de Treffer.

Warme groet,
Lidwien Reukers, voorzitter KBO
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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Agenda
• Ma. 30 aug.  Officiële aanvang seizoen 2021-2022
• 19 sept. Zondag: Open dag  Dutch/Dynamic  Tennis  

( Zandschoppe). 
• 02 okt. za. Nationale Ouderendag; viering Erve Kots.
• 13 okt. woe. Kruisjassen 
• 20 okt. woe. Bingo.
• 27 okt. Alg. Leden Vergadering ( ALV)
• 20 dec. Kerstviering.   

Vooraankondiging Algemene Leden Vergadering 2021.

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de algemene 
ledenvergadering 2021. (ALV)

• Datum: woensdag 27 okt. 2021 
• Aanvang: 14.00
• Plaats: Zalencentrum ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 

Lichtenvoorde.

Agenda: Deze zal gepubliceerd worden in ‘De Treffer’, 
uitkomend  op do. 30 september en  medio september op 
publicatiebord in ‘De Treffer’. 

Jaarverslagen, notulen  en financiële stukken liggen ter inzage 
dd. Woensdag 13 okt. en 20 okt. in ‘De Treffer’ tussen 09.30-
11.30 uur.

Deze bijeenkomst is belegd onder voorbehoud. Overheids- 
maatregelen kunnen roet in het eten gooien. 

Jaargang 2
nummer 9 september 2021

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda 4
Attentie, schemaverspreiding 4
Van de bestuurstafel 5
KBO-vitaal, voor onze zieken en jarigen 6
De fietscommissie, biljartnieuws 7
Een trouwe vrijwilligster 8
Ledenwerfactie 9,10,12,13
Voor en door lezers, rijbewijskeuring 14
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Gemeente informeert 17,18,19
Op verhaal komen 20
Cursus Digisterker en Engels 21
Van Digibeet naar Digibeter 22,23
Filmseizoen 24,25,29
Dagreis 26
In the picture  
Elly van den Bos-Schilder 27,28,29
Fiets4daagse 30,31,32
Oproep Reuma Patiënten Vereniging 33
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Bestuur en ondersteuning 35

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Van de bestuurstafel
Beste leden: 

Het seizoen 2021-2022 start 
officieel per week 35: maandag 30 aug.  Gemakshalve 
noemen we het per 1 september. 

In de bijgeleverde activiteitengids ziet u weer hoe mooi 
en divers ons aanbod voor het nieuwe seizoen is. Bekijk 
hem nauwkeurig. 
Veel activiteiten zijn deze zomer zonder pauze door 
gelopen. Veel cursussen starten echter weer v.a. week 35 
of soms wat later. Van uw docent of contactpersoon hoort 
u wanneer uw activiteit weer precies begint OF het staat 
in de activiteitengids vermeld. . 

Elke eerste woensdag van de maand vergaderen we.   
Aan de orde is geweest op 07-07-2021: 
• Senioren Belang: Ellie Halink , onze 

vertegenwoordigster, vertelt over ter tafel gekomen 
punten:  = Woningbouw/ seniorenwoningen in Oost 
Gelre, = Oost Gelre is een Regenboog gemeente, 
wat kan dit voor ouderen betekenen en hoe kunnen 
we meer informatie geven, = Halte Regiotaxi, = 
komende gemeenteraadverkiezingen; wat willen de 
lokale partijen voor ouderen betekenen/wat gaan zij 
daadwerkelijk doen .

• De voortgang binnen de 4 werkgroepen Welzijn, 
Educatie, Cultuur (  o.a. voorstel tot het organiseren 
van 2  dagtochten in het najaar) en Redactie/pr. 

• Financiën en ledenadministratie/ledenbestand.
• SJOL: De grote wens van uw bestuur is om een eigen 

KBO ingang te realiseren in ‘De Treffer’. Voor nieuwe 
leden en  andere bezoekers  blijkt de huidige entree 
moeilijk te vinden. Wij gaan voor een ingang aan de 
voorzijde met een duidelijke aanduiding/verwijzing 
dat men wel degelijk bij de KBO is en niet alleen bij de 
voetbalvereniging.

• 
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 . 

Ledenpasjes: 
Het ledenpasje dat u bij aanmelding heeft ontvangen is 
aangemaakt door Unie KBO. Dit betekent niet dat het 
nu niet meer te gebruiken is. Het pasje begint met de 
cijfers 434. Als u gebruik maat van kortingen etc.. via 
FASv of elders, dan kunt u melden dat 343 vervangen 
moet worden door 607. Nieuwe leden ontvangen 
een welkomstbrief met daarop tevens vermeld hun 
lidmaatschaps-/inschrijfnummer. 

Cadeau-cheques voor vrijwilligers.
Beste vrijwilligers, 
Graag attenderen wij jullie er op dat de uiterste 
inleverdatum  van de cheques 31 aug. 2021 a.s is. Met 
de betreffende winkeliers is die afspraak gemaakt en wij 
willen ons daaraan houden.

Met groet van het bestuur. 

Advies  en/of  praatje van de VOA

De KBO Praotlijn is uit de lucht genomen.  Maar bij een 
hulpvraag is contact zoeken met de VOA een goede 
manier.  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. 

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

Schema van voorbereiding voor 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie 
nr. 10, oktober 09 september 30 september
nr. 11, november 07 oktober 28 oktober
nr. 12/1 dec./jan. 11 november 02 december

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van  
blad  'De Treffer' ontvangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 373768/ 06 40443802

of neem een exemplaar mee uit de  
lektuurbak in de gang.

Attentie
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KBO vitaal met Tim Bader De fietscommissie is op zoek naar jou!
Wekelijks beweeg uur de vitale KBO’er!
Ben je op zoek naar een afwisselende vorm van bewegen, dan is KBO Vitaal echt iets 
voor jou!.
Elke week een andere sport, andere vormen van bewegen, uiteraard vooraf gegaan 
door een leuke, dynamische  warming-up. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau 
deelnemen. 
Belangrijkste doel van dit beweeg-uur:                                 
* Actief en soepel blijven, * kracht en conditie behouden,              
* iedereen plezierig bewegen. 

Waar: Hamalandhal 
Wanneer: Donderdagmiddag van 13.30-14.30 uur
Nodig: gemakkelijk zittende sportkleding, sportschoenen (geen zwarte zolen). 
Start: Medio september, Je ontvangt bericht.
Kosten: €140,00 
Duur: Medio september - medio juni. 
Trainer: Tim Bader. 
Contactpersoon: Annie Domhof: tel 0544-351782 
Opgave: Zie activiteitengids. 

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. 

Voor onze zieken en jarigen

In de zomerperiode wekelijks een tocht van 25 km. 

Maandelijks twee tochten van 50 km. 

Met daarnaast de jaarlijkse fiets vierdaagse…het is haast te mooi om waar te zijn. En toch weet de fietscommissie o.l.v 
Laurens Wopereis dit al jaren te realiseren. Maar wat menskracht erbij zouden ze heel fijn vinden.  Men is op zoek naar 
jou!!!

Denk nu niet “Ik kan geen routes uitzetten, ik kan niet typen etc.”. Men zou heel erg gebaat zijn bij:

• Mensen die routes willen na fietsen ter controle voor ze echt aangeboden worden.  
• Mensen die op de dinsdagochtenden  en/of zondagen voor willen fietsen als de groep op stap gaat.
• Mensen die willen assisteren tijdens de fietsvierdaagse. 
• Maar wil/kun je wel routes uitzetten, uittypen , meedenken met de commissie o.i.d. Dan ben je natuurlijk ook 

heeeeel welkom. 

Belangstelling voor een hobby in de vrije natuur?  
Neem contact op met  Stien Pothof; voorzitter werkgroep cultuur/sport.   Tel: 06-50252702 of cultureel@
kbolichtenvoorde.nl

Biljartnieuws

Het biljarttoernooi van ‘de Olde leu’ gaat weer van start half oktober. De mogelijkheid tot opgave om deel te nemen is 
als vanouds: 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. Lachen is heel belangrijk in het leven. Met een goed 

humeur kom je een heel eind. Voor alle zieke mensen wil 
ik het volgende verhaal vertellen. Misschien dat u er om 
kunt lachen of glimlachen.

Het is waar gebeurd. 
Een aantal jaren geleden gingen Wim en ik met een 
bevriend echtpaar naar het franstalige deel van België. 
We waren nog jong en hadden ’s avonds wel zin om 
wat te drinken. Wij gingen op weg naar een ouderwets 
kroegje. Ik zei: “Ik zal wel bestellen want ik kan frans.”
We wilden 2 bier en 2 port. Ik op mijn beste frans:”Je veux 
deux bières et deux portes “(Ik wil 2 bier en 2 port)
“Quoi(wat) “ vroeg de ober. Ik dacht dat hij doof was en 
schreeuwde: “JE VEUX DEUX BIERES ET DEUX PORTES!”

Het hele café begon keihard te lachen. Oma werd uit de 
keuken gehaald en die had het ook niet meer. Ik wist niet 

wat ik fout had gezegd. Maar na enige uitleg bleek dat ik 
2 deuren had besteld in plaats van 2 port. Port is in het 
frans namelijk porto.
We hebben een beregezellige avond gehad met de 
dorpsbewoners.

Ik wil bij deze alle zieke mensen het allerbeste wensen.
Ook de jarigen wil ik van harte feliciteren met hun 
verjaardag en een hele fijne dag wensen.

Ans Vonhof 
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Ledenwerfactie seizoen 2021/22 (1)Kennismaken met een trouwe vrijwilligster
Ledenwerfactie seizoen 2021/22  ingeluid door de 
burgemeester van Oost-Gelre

29 juli mocht ik aanwezig zijn bij de ondertekening van het 
lidmaatschap van ons nieuwe KBO- lid; de burgemeester 
van Oost Gelre, Annette Bronsvoort.

Met mijn schrijfblok in de aanslag voor het maken van 
notities, verdwenen mijn lichtelijk aanwezige zenuwen al 
snel door de hartelijke begroeting van onze burgemeester 
bij binnenkomst en de spontane manier van reageren op 
de aanwezigen in de zaal.

Over en weer werden er verschillende vragen gesteld 
en kwamen allerlei onderwerpen aan bod, vooral de 
warme interesse van de burgemeester voor het reilen en 
zeilen van de mensen in haar gemeente en in dit geval 
de KBO, kwam duidelijk naar voren. Het feit dat we weer 
bij elkaar kunnen zitten, hetzij op gepaste afstand, weer 
kunnen socialiseren en voorzichtig de draad weer op 
kunnen pakken na anderhalf jaar, was dan ook de reden 
dat ze volmondig ingestemd heeft om als boegbeeld te 
fungeren voor de ledenwerfactie van de KBO.  Ondanks 
de hoge vaccinatiegraad onder ouderen, in Oost Gelre 
bijna 100%, is voor sommigen de drempel hoog om het 
ritme weer op te pakken en onder de mensen te komen. 
Opnieuw te wennen aan de drukte en het lawaai. Na zo`n 
lange tijd van stilte en eenzaamheid is het belangrijk om 
het vertrouwen dat het goed blijft gaan te versterken en 
actief te bevorderen. De gemeente doet er alles aan om, 
samen met de GGD, in beeld te krijgen bij welke groepen 
de vaccinatie bereidheid laag is en hier actief beleid 
op te zetten. Daarom is ze blij met alle initiatieven die 
ontplooid worden om mensen erbij te blijven houden door 
middel van sportevenementen, mantelzorg, cursussen 
en natuurlijk het werk van de KBO Lichtenvoorde en 
alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.  Voordat de 
handtekening gezet werd liet Annette zich uitgebreid 
informeren over de opzet van de KBO, de vele activiteiten 
en hoe de KBO verbinding blijft zoeken met de ouderen 
in haar gemeente. Ze was verrast en vol lof over de 
hoeveelheid activiteiten, de inzet van de vele actieve 
vrijwilligers, het verenigingsblad en de professionele opzet 
en bezetting van het bestuur.

Qua kader en bezetting binnen de groepen is de KBO de 
coronatijd goed door gekomen, maar het welbevinden van 

de leden en elkaar legt wel een grote druk op het bestuur. 
Om de laagdrempeligheid te bevorderen, is er besloten 
geen zomerstop te houden dit jaar en komt de inloop op 
de dinsdag- en donderdagmorgen weer voorzichtig op 
gang. Ook worden cursussen, in overleg met elkaar, weer 
opgepakt. De elektro-kar rijdt weer en op dit moment van 
schrijven zijn er naast de bridge, wandel- en fiets groepen 
gelukkig veel andere activiteiten ook weer opgestart. 

Nieuwe activiteiten ontstaan meestal vanuit de behoefte 
van de leden. Het begint met een wens, een idee, een 
kleine groep en vandaaruit groeit het. Er komen anderen 
bij, er worden voorzieningen aangevraagd of aangepast  
en zo ontstaat er een actieve betrokken groep, gesteund 
door het bestuur. Het bestuur van de KBO blijft verbinding 
zoeken met nieuwe doelgroepen, zoals de bibliotheek 
Oost-Achterhoek en wil graag een aanvulling zijn voor de 
hele gemeente Oost-Gelre. De vraag van Annette of het 
verenigingsblad ook in Groenlo bezorgd wordt , werd dan 
ook positief bevestigd. Leden uit omringende dorpen, 
die in hun eigen woonplaats lid zijn van een KBO kunnen 
zonder lid te zijn van de KBO Lichtenvoorde, deelnemen 
aan alle cursussen die hier gegeven worden.

Natuurlijk waren we benieuwd of Annette als lid van de 
KBO zich ook aangetrokken voelt tot het meedoen aan de 
activiteiten die hier georganiseerd worden. Daarvoor werd 
er na het officiële gedeelte ruimte gelaten tot het stellen 
van wat persoonlijke vragen.

Kennismaken met: een trouwe vrijwilligster van het 
eerste uur

Het is donderdag 22 juli 2021 als Annie Hummelink 
toegesproken wordt door voorzitter Lidwien Reukers 
om haar te bedanken voor alle jaren waarin ze als 
vrijwilligster zich ingezet heeft voor de KBO. 

Om gezondheidsredenen stopt Annie met het vrijwilligers 
werk, maar lid van de KBO blijft ze. Nu al langer dan 28 
jaar. Reden genoeg om nader met haar kennis te maken.

Annie Hummelink-Hulshof, 84 jaar was nog geen 60 
toen ze lid werd van de KBO. Geboren aan de Oude 
Aaltenseweg, zoals ze zelf zegt:” Net over de beek liggen 
haar wortels. Als kind opgegroeid en later, samen met 
haar man en pleegkinderen, de boerderij gerund. Net als 
veel andere kleine boeren in die tijd had haar echtgenoot, 
naast het werk op de boerderij, een baan buitenshuis. 
Nadat Annie jong weduwe werd heeft ze nog 10 jaar op 
de boerderij gewoond en verhuisde ze 18 jaar geleden 
naar de Hein Meyerstraat, daar waar vroeger het weiland 
van de buren was. Met een tevreden gevoel vertelt ze dat 
ze zowel met de oude buurt, als de nieuwe buurt goed 
kan opschieten. Noaberschap zit in haar genen en een 
goede buurt is goud waard.

Werkgroep Welzijn. 
De eerste jaren was ze alleen lid, maar na haar 60ste  ging 
ze actief cursussen en activiteiten volgen zoals: Engelse 
les, bridge en computercursussen. Gezellig, leuk en 

leerzaam omschrijft ze de jaren vol herinneringen. Zoals 
de keer dat ze in de beginjaren met de Engelse les een 
week naar Londen zijn geweest en opdrachten kreeg om 
zelf naar de winkel te gaan om postzegels te halen of de 
receptie te bellen om de badkamer te laten reinigen. Als 
vrijwilligster werd ze actief toen ze zo`n 20 jaar geleden 
in de werkgroep welzijn kwam. Daar is ze begonnen met 
het brengen van bezoekjes aan de leden die jarig waren 
in de kroonjaren; 80, 85 en 90. Na het 90ste jaar wordt er 
elk jaar een bezoekje gebracht. Annie vertelt hierover met 
passie en herinneringen. Hoe leuk ze het vond om aan te 
bellen en bij de felicitatie een kaartje en roos te mogen 
overhandigen. Veel ouderen waarderen het bezoek en 
het maken van een praatje. Door o.a. de groei van het 
aantal leden werd het rondbrengen voor haar alleen 
teveel en werd de groep uitgebreid.

Hoewel Annie nog steeds auto rijdt, bridget en zich nog 
prima redt op de computer, heeft ze het afgelopen jaar 
geklungeld met haar gezondheid. Gelukkig heeft ze in 
maart een nieuwe heup gekregen en gaat het momenteel 
weer goed. Ze doet nog alles zelf, maar langzamerhand 
wordt het huis wel een beetje te groot voor haar. 
Tuinieren is haar hobby, haar tuin een bloeiend paradijs. 
Ze fietst, loopt en wandelt nog steeds, maar maakt zich 
wel zorgen over hoe lang ze dit nog kan. In haar toekomst 
beeld ziet ze zich wonen in een kleinere woning, het 
liefst in een hofje 
niet ver vanwaar ze 
opgegroeid is, bijv. 
op het terrein van 
de oude Pastoor van 
Arsschool. Dan is de 
cirkel rond. Dit gunnen 
we haar van harte.

Interview: 
Ans Frenken.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde De Treffer  KBO Lichtenvoorde10 11

Ledenwerfactie seizoen 2021/22 (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
Voordat Annette toestemde zich in te laten schrijven 
als lid, heeft ze zich eerst verdiept in het werk van de 
KBO. Omdat haar hobby`s vooral op het sportieve vlak 
liggen, wil ze zeker een keer meedoen aan de activiteiten. 
Zomers gaat ze vaak fietsen, samen met haar man of 
soms alleen. Ze heeft een sportfiets en doet dit het 
liefst buiten een vereniging om, want haar drukke en 
onregelmatige werk maakt het lastig om dit op gezette 
tijden te doen. Naast het fietsen en wandelen is koken 
een van haar hobby’s. Hier besteedt ze veel aandacht 
aan, omdat koken ook gezelligheid is en je mensen kunt 
uitnodigen om samen te eten. Haar lievelingsgerecht 
is Italiaans. Dat dit deels te maken heeft met haar 
schoonzoon, die  een Italiaan is, moge duidelijk zijn. Dat 
familie voor haar belangrijk is, bleek ook uit het antwoord 
op de vraag welke activiteit ze zeker gaat volgen als dit bij 
de KBO gegeven zou worden, namelijk : cursus Italiaans. 
Naast fietsen, wandelen en koken is tuinieren ook een 
hobby, maar daar komt ze op dit moment niet echt aan 
toe. Genieten van de tuin staat voorop. De coronatijd was 
ook voor haar een moeilijke tijd. De noodverordeningen 
brachten veel druk met zich mee. Ondanks het gemis aan 
persoonlijke interactie gingen de normale ontwikkelingen 
gewoon door.

Als rasechte Lichtenvoordse kon ik het natuurlijk niet 
laten de vraag te stellen waarom ze in Groenlo is gaan 
wonen. Het verrassende van het antwoord was dat 
het niet uitmaakte waar ze ging wonen toen ze in 2014 
Burgemeester werd van Oost-Gelre, maar dat de enige 
voorwaarde was, dat het bij de kern van een dorp was 

en niet in het buitengebied. In Groenlo stond net op dat 
moment het huis te koop dat hen heel erg aanstond.

Het begrip verbinding komt met regelmaat naar voren. Op 
de vraag wat ze in Oost-Gelre het leukst vindt, antwoordt 
ze de evenementen, de sfeer en het ontmoeten van de 
mensen. Een bucketlijst is er niet, want elke dag geeft de 
mogelijkheid te genieten van alles om haar heen en blij 
te zijn met het goede en de mooie dingen die op haar 
pad komen. Dat ze ook moeilijke en soms ingrijpende 
dingen tegenkomt in haar werk, zeker omdat ze zo 
betrokken is bij alles wat er speelt in de gemeente, maakt 
het belangrijk dat er ook tijd is om te ontspannen. Dat 
gebeurt door te fietsen en te wandelen, maar vooral ook 
door te zwemmen. Al zwemmend het hoofd leeg maken, 
lichamelijk moe worden, zodat er een goede balans 
ontstaat tussen werk en vrije tijd.
Het was een ontmoeting met iemand met gevoel voor 
humor, een warme persoonlijkheid met interesse voor 
de medemens en een tomeloze inzet wat betreft  de 
verbinding tussen mensen onderling.

Verslag en interview: Ans Frenken.
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LEDENWERF - ACTIE
Beste leden,

Onze jaarlijkse /leden werfactie gaat ook nu weer per 1 sept. van start.

Deze keer hebben we het iets groter en breder aangepakt zoals u ook via de ELNA zult zien.

Deze actie betekent  voordeel voor de nieuwe adspirant leden maar het zelfde voordeel geldt ook voor u als ons trouwe 
lid.

Waarom deze actie, we zijn toch een grote vereniging? Jazeker zijn we groot. Maar we willen graag ruim boven de 
1500 leden blijven. Met een eigen verenigingsgebouw dat vanzelfsprekend de nodige kosten met zich mee brengt en 
de benodigde apparatuur om ons cursusaanbod zo breed en actueel mogelijk te houden,  is het fijn wat ruimer in je 
financiële jasje te zitten. Hoe meer zielen, hoe kleiner de bijdrage/contributie kan blijven. En dat is ons streven voor elk 
van ons.

Dus….

Maak uw buurman, buurvrouw, partner, neef, nicht, de tuinman, de huisarts, de tandarts, uw  fysiotherapeut…of wie 
dan ook enthousiast voor uw, onze vereniging. Naar onze burgemeester hoeft u niet meer te gaan. Zij is inmiddels  lid 
zoals u op de voorpagina kunt zien. 

Ook voor dit komende seizoen staan er weer tal van leuke activiteiten op het programma, voor elk wat wils. Mocht 
uw nieuw aangeworven/aan te werven  lid daar (nog) geen behoefte aan hebben, dan zijn daar toch altijd de 
voordeelaanbiedingen, vermeld in ons maandblad en de twee kleurrijke maandelijkse magazins ‘De  Treffer’ en  de 50+  
die zomaar bij hem of haar in de bus vallen. 

Hoe werkt het anno 2021? Niet veel anders dan voorgaande jaren.

Vul het bijgaande ledenwerf-formulier in en regel hiermee eenvoudig korting voor  het nieuwe lid en voor u zelf. 

Samen maken we we er weer een bruisend KBO seizoen 
van! Doet u mee??

LEDENWERF - ACTIE
LEDENWERF – ACTIE  2021-2022

PAK UW contributie VOORDEEL in 2022  !        

Werf een 50-plusser  en pak uw eigen contributievoordeel.

Hoe werkt het?  

1. Nieuw lid werven betekent €12,50 korting op uw contributie .Het nieuwe lid is tot 1 juli gratis lid en betaalt daarna 
€12,50 in 2022 . 

2. Of meer nieuwe leden aanbrengen  betekent max.  €25,00  korting op uw contributie in 2022.  De nieuwkomers  
betalen  €12.50  na 1 juli. 

U en nieuw geworven leden betalen na 2022 de normale contributie. 

Naam huidig lid van  KBO   Lichtenvoorde..............................................................................................................................

Adres:................................................................................................Tel.nr:............................................................................

e-mail: ……………………….........................................................Banknummer: ……………………………………....................................

Ik heb onderstaand persoon/personen  bereid gevonden om lid te worden van KBO Lichtenvoorde. 
KBO Lichtenvoorde, bezorg  daarom   s,v,p  een aanmeldformulier  bij:

Nieuw  lid: dhr. / mw. ………………………………………………...........................................................................................................

Adres:…………………………………………………………....................................Tel.nr.:...........................................................................

e-mail:…………………................................................................Banknummer: …………………………………………………………….......... 

Nieuw  lid: dhr. /  mw. ………………………...................................................................................................................................

Adres:…………………………………………………………...................................Tel.nr.:............................................................................

e-mail: ………….......................................................................Banknummer:…………………………………………………………………......

DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a. RAADHUISSTRAAT 18a.  

DEZE ACTIE LOOPT VAN  1 sept.  t/m  30 dec. 2021.
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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.

Nationale Ouderendag
Nationale Ouderendag 2021

ZATERDAG 2 oktober in Lievelde  
Erve Kots aanvang  14.00 uur.

Alweer 2 jaar geleden is het dat we met ruim 300 
senioren uit Oost Gelre heel uitbundig de Nationale 
Ouderendag hebben gevierd. Wie er bij was weet  vast 

nog wel hoe uitbundig we allemaal mee swingden en zongen op de uitnodigende klanken van 

De Slingetaler en Sandra Vanreys.

En..  Zij  komen ook nu graag weer om deze bijzondere feestdag luister bij te zetten. Wilt u op zaterdag 2 oktober a.s. 
meevieren en u heeft daar graag € 12,00 eigen bijdrage voor over, vul dan onderstaande strook in. (Wie het eerst komt, 
die het eerst maalt. In  verband met de Covid-maatregelen zal het aantal deelnemers kleiner zijn dan in 2019.)

In de pauze wordt u een consumptie aangeboden en na afloop is er weer de erwtensoepmaaltijd met een heerlijk toetje na.  

• Bij binnenkomst moet u een vaccinatiebewijs ( Coronacheck, gele vaccinatieboekje of  certificaat verkregen bij 
inenting) kunnen laten zien).

• Als u voor 25 september geen bericht van ons ontvangen hebt, kunt u ervan uit gaan dat u op tijd was met 
aanmelden. U bent dan welkom  het (totaal) bedrag wordt pas na  2 oktober. van uw rekening gehaald door onze 
penningmeester.. 

• Indien u twee personen aanmeldt, wordt bedrag van 1 rekening gehaald.
• Kunt u echt niet zelf voor vervoer zorgen, geef dat dan aan. 
• I.v.m. Covid-19 is  alles onder voorbehoud, Houd de informatie in de gaten. 

AANMELFORMULIER NATIONALE OUDERENDAG dd. 2 oktober 2021.

Naam: ………………………………………………………………………............................................................................................................

E-mail: ……………………...............................................................................................................................................................

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

Tel.nr: ……………………………...................................................... Rekeningnr.: ………………………………………....................................

Ik ga akkoord met de incasso van (totaal) bedrag van mijn rekening.                         Handtekening: 

Opmerkingen:…………………………………………………………………………………………….

Een kaart namens KBO: 
Kent  u een van onze leden die langer ziek is of anderszins 
beperkt is in  gewone dagelijkse uitstapjes, visietjes of 
wandelingetjes etc… geef het door aan Jose Waalderbos. 
Zij zorgt namens het bestuur voor een mooie kaart . 
U bereikt Jose via telefoonnummer: 06-10853357  en  
josewaalderbos@gmail.com

Even een bedankje

Dhr. en Mevr. Oosterman (beter bekend als Gerard en 
Eri) willen graag iedereen bedanken voor de steun en 
de aandacht die ze tijdens  het verblijf van Gerard in 
het ziekenhuis en daarna in de Antoniushove, mochten 
ontvangen.
Ook grote dank aan de verschillenden leden van de KBO 
die het mogelijk hebben gemaakt dat Mevr. Oosterman 
iedere dag een uurtje bij haar man kon zijn, door haar te 
brengen en weer op te halen. Dat waarderen ze enorm.
Dhr Oosterman  was even thuis maar verblijft inmiddels 
weer in Antoniushove. Nu de elektro car weer rijdt, regelt 
mevr. Oosterman zelf haar bezoekjes aan Gerard.  Maar…
nogmaals dank aan een ieder voor de belangstelling en 
hulp. 

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.
 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

Voor en door lezers

Rijbewijskeuring
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sinds 1897

Hét vertrouwde adres

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

Gemeente informeert (1)
Gemeente biedt vrijwilligers een workshop zingeving 
aan op 7 oktober 

Je voelt dat iemand ergens mee zit, maar hoe ga je daar 
het gesprek over aan? 
In Oost Gelre zijn veel vrijwilligers actief. Deze 
vrijwilligers organiseren en begeleiden bijvoorbeeld 
inloopvoorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden voor 
ouderen. Soms komen ook serieuze onderwerpen aan de 
orde, bijvoorbeeld op het gebied van zingeving. Hoe ga ik 
om met verminderde mobiliteit? En hoe ga ik om met het 
wegvallen van vrienden en partner zijn daar voorbeelden 
van. Het gesprek hierover aangaan is soms moeilijk. 
Daarom bieden we vrijwilligers een workshop aan. 
Tijdens de workshop bespreken deelnemers onder 
begeleiding wat zij onder zingeving en levensvragen 
verstaan. Daarnaast leert u alert te zijn op de 
zingevingsaspecten in uw vrijwilligerswerk. En hoe u 
daarmee om kunt gaan. 

 Je voelt dat iemand ergens mee zit, maar hoe ga je daar 
het gesprek over aan? Hoe ga je om met zorgvragers die 
een andere levensbeschouwing hebben dan jij zelf? Hoe 
blijf je jezelf, terwijl de ander zich gezien voelt in haar of 
zijn levensovertuiging? Hoe kan je iemand nabij zijn in het 
lijden dat hem of haar overkomt? Durf je door te vragen? 
En hoe doe je dat dan?

De workshop wordt georganiseerd door Willem, hart voor 
levensvragen en uitgevoerd door Henk van den Berg, 
geestelijk verzorger.  

Informatie over de workshop
De workshop is op donderdag 7 oktober van 09.00 

tot 12.15 uur. De locatie is Den Diek, Dijkstraat 30 in 
Lichtenvoorde. U kunt gratis deelnemen. 

Bent u vrijwilliger in Oost Gelre en wilt u meedoen? 
Geeft u zich dan vóór  23 augustus  op bij Carry de Vries 
via e-mail: c.devries@oostgelre.nl. Zet in de mail uw 
naam en de organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet. 
In verband met het beperkt aantal plekken is aanmelding 
verplicht. 

Op woensdag 13 juli 2021 werd de Regionale Energie 
Strategie (RES) Achterhoek 1.0 gepresenteerd. De 
gemeente Oost Gelre is één van de 8 gemeenten 
die hieraan heeft meegewerkt, samen met provincie 
Gelderland en waterschap Rijn en IJssel. Gezamenlijk 
is een strategie uitgewerkt om in 2030 meer duurzame 
energie te gaan opwekken. Wat betekent dat op dit 
moment voor de inwoners van de gemeente Oost Gelre?

Initiatieven voor windmolens
Marktpartijen kunnen met initiatieven komen voor 
windmolens. Grondeigenaren en ontwikkelaars hebben in 
de gemeente Oost Gelre de eerste initiatieven uitgewerkt. 
Zij deden dit op basis van het gemeentelijk beleid uit 
2018: Beleid installaties opwekking hernieuwbare energie 
Oost Gelre. 

Ondanks dat dit beleid uit 2018 relatief jong is, ziet het 
college van burgemeester en wethouders veel nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van windmoleninitiatieven. 
Het college heeft gemerkt dat inwoners zich zorgen 
maken over de mogelijke initiatieven voor windmolens in 
hun woonomgeving. De afgelopen weken zijn windmolens 
vaak onderwerp van gesprek en regelmatig in het nieuws 
geweest.
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Gemeente informeert (2) Gemeente informeert (3)

Welzijn op recept

Nieuwe ontwikkelingen
Het overgaan naar duurzame energie is een dynamisch 
proces. Daarom bekijkt de gemeente continu wat de 
effecten van het energiebeleid met betrekking tot 
energieopbrengst en impact zijn. Ook is de gemeente 
alert op nieuwe ontwikkelingen als:
er is steeds meer belangstelling van grondeigenaren en 
ontwikkelaars voor de realisatie van windmolens.
de laagvliegroute boven het grensgebied Oost Gelre – 
Berkelland  is opgeheven. Binnen dit gebied is een aantal 
windmoleninitiatieven te verwachten.
de Regionale Energie Strategie is door de regio 
Achterhoek opgesteld.

Opnieuw in gesprek
De gemeenteraad van Oost Gelre wil opnieuw in gesprek 
over de kaders voor windmoleninitiatieven. De huidige 
ontwikkelingen vragen daarom. De gemeenteraad neemt 
hier in de komende maanden zorgvuldig de tijd voor. 
Over meerdere onderwerpen gaat de raad in gesprek. 
Bijvoorbeeld over locaties waar windmolens mogen 
komen en hoeveel dat er dan mogen zijn. En over 
de afstand tot woningen en kernen, de hoogte en de 

gezondheidsaspecten. Maar ook over maatschappelijke 
acceptatie, lokaal eigenaarschap, communicatie en 
participatie. Het betrekken van de inwoners bij de verdere 
uitwerking is een belangrijk aandachtspunt hierbij.
Pas op de plaats
Totdat de uitkomsten van de discussies bekend zijn, 
nemen het college en de gemeenteraad geen initiatieven 
voor de realisatie van windmolens in behandeling. Dit 
geldt ook voor verzoeken die al zijn ingediend bij de 
gemeente.

Vervolg
Op 7 oktober 2021 organiseert de gemeente een 
themabijeenkomst over windenergie. De gemeenteraad 
laat zich dan uitgebreid informeren. Inwoners kunnen 
de bijeenkomst ook volgen. Ook krijgen inwoners later 
de mogelijkheid om mee te praten over dit onderwerp. 
Uiteindelijk leiden de gesprekken tot nieuwe of 
aangepaste kaders voor windmoleninitiatieven, waarin 
ook de RES 1.0 is verwerkt. Tot het moment dat deze 
kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad, geldt de 
pas op de plaats voor windmolens in onze gemeente. U bent door uw huisarts naar het Sociaal Team van de gemeente doorverwezen voor Welzijn op Recept.

In onderstaande flyer leest u meer informatie.

Uitkomsten enquête aardgasvrij wonen

26 mei 2021
In het voorjaar van 2021 hebben we een digitale 
enquête uitgezet met vragen hoe inwoners aankijken 
tegen de overgang naar aardgasvrij wonen. De meeste 
mensen gebruiken op dit moment nog aardgas om te 
koken en hun woning te verwarmen. Maar het gebruik 
van aardgas is niet duurzaam. In het Klimaatakkoord 
hebben we daarom afgesproken dat alle gebouwen in 
Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. De gemeente Oost 
Gelre bereidt zich ook voor op deze overgang. Maar dat 
kunnen en willen we niet alleen. De warmtetransitie is 
een uitdagende opgave, die we alleen kunnen realiseren 
door samen te werken met betrokken partijen. Dus mét 
inwoners, bedrijven en instellingen en maatschappelijke 
organisaties.

Resultaten enquête in infographic.

De resultaten van de digitale enquête zijn bekend. In 
totaal vulden 425 inwoners de enquête in. Daarmee 
hebben we een eerste beeld gekregen van hoe 
inwoners aankijken tegen de overstap naar aardgasvrij 
wonen. Hoe denken zij erover om geen aardgas meer 
te gebruiken? Wat zien inwoners als kansen? En wat 
als belemmeringen? In infographic op bladzijde 18 
delen we de belangrijkste resultaten van de enquête. 
De uitkomsten van de enquête nemen we mee bij het 
opstellen van de zogenoemde Transitievisie Warmte, 
waarover de gemeenteraad eind dit jaar besluit.
Meer informatie over aardgasvrij wonen, waaronder 
een lijst met veel gestelde vragen, vind je op www.
energieneutraaloostgelre.nl(externe link).
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Op verhaal komen Reminder: Digisterker en Engels 

Treinreis

Woensdag kom ik bij je op bezoek, met de trein, beloofde 
ik het familielid dat in het midden des lands in het 
ziekenhuis verbleef.
De trein, altijd leuk. Gedachteloos de mooie natuur 
in je opnemen en de mensen om je heen een beetje 
observeren. Ook altijd interessant. 
Het viel me op dat er niet veel reizigers waren, vanwege 
de vele coronathuis- werkers, waarschijnlijk. Wel zonder 
uitzondering met mondkapje. Eén persoon op elke bank 
bood plaats genoeg aan iedereen. 

In de trein naar Utrecht trok het gekeuvel van drie 
jongemannen van een jaar of achttien, mijn aandacht. 
Eentje zat nog van zijn ontbijt te genieten. Een halve liter 
yoghurt werkte hij onder het gesprek naar binnen. 
‘Dat is Skyr, met extra toegevoegd eiwit’ zei hij tussen het 
lepelen door.
‘De beker gooi ik straks in de prullenbak.’
Er volgde een discussie over de lepel, die uit de keukenla 
met oude spullen kwam, maar daar zouden ze nog wel 
uitkomen. Het gesprek kabbelde van pa en ma naar 
de kleine zusjes. Netjes geklede jongens met huiselijke 
interesses, geen straattaal, geen gedoe met drank en 
drugs en doei. Ze zijn er nog.

In Utrecht, ging ik op zoek naar de sneltram naar 
Nieuwegein. Er was me gezegd dat ik een trap af moest 
en dan buiten het station moest instappen. Ik kon de trap 
niet vinden omdat ik hem van bovenaf niet zag. Een stuk 
of vijf behulpzame Utrechtenaren hebben zich ermee 
bemoeid. Eentje liep zelfs even met me mee en dat hielp. 
Het heeft effect als je netjes iets vraagt. Ik ben daar best 
goed in, al zeg ik het zelf. 

Op de terugweg stond mijn trein nog even stil terwijl de 
passagiers binnen druppelden. Een jonge vrouw, eind 
twintig, stapte in. Ze vond een plaats schuin tegenover 
mij aan de overkant van het gangpad en installeerde zich 
met haar spullen. Eenvoudig maar smaakvol gekleed, kort 
rokje, mooie bruine haren. Beschaafd. Dat was het woord. 
Ze haalde een i-pad uit haar tas, sloeg met een grote 
zwaai haar ene been over het andere en ging er eens echt 
voor zitten. Als er iemand tegenover haar gezeten had, 

had die het volle uitzicht gehad op haar meest intieme 
zone.

Door naar Arnhem. Bij het uitstappen werd ik 
onmiddellijk aangesproken door een dame beladen met 
tassen en pakjes.
‘Ik MOEST er even uit. Het heeft zólang niet gekund,’ 
vertrouwde ze me toe.
Ik leende haar bereidwillig mijn oor, want ik zag het 
helemaal voor me: tachtiger, alleen op een flatje, 
niemand om voor te mantelzorgen en bang voor 
besmetting. En dan de opluchting als de lockdown wordt 
opgeheven. 
Tevreden gleed ik door het mooie Achterhoekse 
landschap naar huis.

De volgende dag heb ik meteen een beker Skyr met 
toegevoegd eiwit aangeschaft. Machtig spul.

Truus Engelbarts

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)
In het vorige nummer is het één en ander over het Microsoft account gezegd. Met een dergelijk account worden veel 
zaken aan elkaar gekoppeld. Zowel binnen Windows programma’s als mede programma’s van derden. Dit kunnen allerlei 
koppelingen met sociale mediaplatvormen zijn. Hier geraak je op een terrein waar voorzichtigheid geboden is. Er is en 
wordt vaak gewaarschuwd voor risico’s …. Nu doe ik er nog schepje bovenop en probeer het concreet en eenvoudig uit 
te leggen wat je niet mag doen. We kunnen er niet vaak genoeg op hameren.

Dit deel je beter niet op sociale media!!
 
Dit deel je beter niet op Facebook en andere sociale media. Ik ga een open deur intrappen en ga je vertellen wat je niet 
op sociale media moet delen. Niet op Facebook, maar ook niet op andere sociale media. Natuurlijk is het leuk jezelf in 
de kijker te zetten op sociale media. Maar als je te veel prijs geeft kleven er ook gevaren aan. Te veel van je gegevens 
prijsgeven maakt je kwetsbaar voor identiteitsdiefstal, verstoorde relaties thuis en op je werk. En niet alleen dat, zelfs 
mentale en fysieke schade ligt op de loer. Dingen die je zeker niet op sociale media moet delen:

• Persoonsgegevens
• Informatie over uw gezinsleven
• De informatie van uw kinderen
• Reis- en vakantie-informatie
• Financiële informatie
• Informatie die wordt gebruikt voor accountherstel
• Locatie op Facebook
• Ongepaste afbeeldingen
• De werkplek
• Persoonlijke gegevens

Persoons- en persoonlijke gegevens.
Persoonlijke gegevens zoals je Burgerservicenummer (voorheen sofinummer), bank- en creditcardrekeningnummers zijn 
een absolute no go. Met deze gegevens kan je eenvoudig gevolgd worden en is identiteitsdiefstal voor kwaadwillenden 
een fluitje van een cent.
Denk er aan dat je Burgerservicenummer ook in je paspoort en op je rijbewijs staat. Dus een leuke foto van je paspoort 
met allerlei interessante stempels of van je (zojuist behaalde) rijbewijs is ook geen goed idee.

Informatie over je gezinsleven.
In je huiselijke leven komen veel dingen samen. Als je met iemand problemen hebt in je familie, los je het probleem niet 
via Facebook op. Het plaatsen van dergelijke informatie lost niets op en het geeft alleen maar een negatief beeld. Met 
als mogelijk gevolg dat er een roddelcircuit ontstaat, waar de draak met je wordt gestoken. Informatie over je kinderen. 
Vermeld liever niet naar welke school of kinderdagverblijf ze gaan. Houd hun foto’s uit de buurt van Facebook en andere 
sociale netwerksites. Je weet nooit zeker dat er geen misbruik van gemaakt wordt. Het (privacy)beleid van sociale 
websites is ondoorzichtig en je kunt niet zien wie toegang tot de foto’s heeft. Er zijn gevallen bekend waarin kinderfoto’s 
op dubieuze websites opdoken.

Reis- en vakantie-informatie.
Vakantiegegevens die op Facebook worden gedeeld, zijn vooral handig voor het dievengilde.
Vaak worden dergelijke gegevens op Facebook gedeeld. Dat is natuurlijk leuk voor de thuisblijvers, maar zoals gezegd 
ook handig voor het dievengilde. Die weten dan dat ze ongestoord hun gang kunnen gaan.

Van Digibeet naar Digibeter (2)
Financiële informatie.
Waarom zou je je creditcard- of betaalkaartgegevens op 
Facebook willen plaatsen?!
Ook hier geldt: Leuk voor het thuisfront, een foto van die 
rekening in dat exclusieve hotel.
Maar met je naam, het kaartnummer en de vervaldatum 
is fraude al mogelijk.
Deze gegevens moet je dan ook zeker niet delen. Denk 
er ook aan dat officiële instanties zoals banken en 
overheidsinstellingen je nooit om je inloggegevens zullen 
vragen.

Herstelgegevens.
Informatie die wordt gebruikt voor het herstellen van 
accounts. Op facebook en andere sociale media hoor 
je ook geen gegevens te delen die gebruikt kan worden 
voor o.a. online verificatie of wachtwoordherstel. De 
meisjesnaam van je moeder, de naam van je eerste 
huisdier, de school waar je als kind op hebt gezeten 
en alle informatie die wordt gebruikt om accounts te 
herstellen. Er is grote kans dat je deze gegevens ooit 
hebt verstrekt bij het aanmaken van een account, dus 
als je je wachtwoord ooit moet vernieuwen moet je 
deze gegevens waarschijnlijk opgeven. Het klinkt bizar, 
maar dergelijke informatie kan identiteitsfraude helpen 
voorkomen.

Ongepaste afbeeldingen
Deel nooit ongepaste foto’s op Facebook. Zelfs als je 
ze later verwijdert, kan het al een eigen leven zijn gaan 
leiden via telefoons en websites van anderen. En als die 
beelden erg expliciet zijn, zou je zelfs gechanteerd kunnen 
worden. Bij het delen van afbeeldingen die wel geschikt 
zijn, zorg je ervoor dat je geotagging uitschakelt.

Werkplek
Sommige mensen plaatsen hun dagelijkse ervaringen op 
het werk op Facebook. Soms posten ze negatieve dingen 
over een collega, een leidinggevende of het bedrijf zelf
Je denkt misschien dat het veilig is, maar dat is niet zo. 
Zelfs als de collega en baas je niet volgen op Facebook, 
is het mogelijk dat iemand die collega of de baas tagt 
in reacties van waaruit ze kunnen zien wat je over hen 
hebt geschreven. Je negatief uitlaten over collega’s, 
leidinggevenden of het bedrijf kan reden tot ontslag 
vormen. Maar het kan ook averechts werken als je op 
zoek bent naar een andere baan. Sommige bedrijven 
kijken ook op de sociale media profielen van sollicitanten. 
Er is grote kans dat je hierdoor minder kans maakt om 
aangenomen te worden. Facebook en andere social 
media websites zijn  “niet-zo-veilige social networking 
sites”. De meeste privacy-instellingen zijn verborgen en 
niet bekend bij de meeste gebruikers. Je weet gewoon 
niet waar je bericht kan eindigen. Bovendien maken 
ze vaak deel uit van grote ondernemingen die geld 
verdienen met de verkoop van (privé)gegevens van hun 
gebruikers.

Vaak zijn de gebruiksrechtovereenkomsten juridisch 
gezien alleen in het voordeel van de aanbieder en heb 
jij als gebruiker geen invloed op de manier hoe er met 
je gegevens omgegaan wordt en met welke bedrijven ze 
gedeeld worden Er zijn websites van derden die leven 
van gegevens over bedrijven zoals Google & Facebook. 
Ze verzamelen interessante berichten en zetten ze op 
het internet. Dus, zelfs als je het bericht van Facebook 
verwijdert, kan het nog steeds worden weergegeven 
op andere delen van Facebook en op websites van 
derden. Informatie verspreid over diverse media zijn 
ook gemakkelijk aan elkaar te linken en vormen zo meer 
compleet beeld dan je vaak denkt. Wees dus voorzichtig!!
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Filmseizoen 2021/2022 (1)
De Treffer, 
aanvang 
14.00 uur. 

24 sept.: 
Red Joan. 

De bejaarde Joan leidt een rustig leven als ze plots wordt 
gearresteerd. Wat heeft ‘granny spy’ op haar geweten? 
Een bijzonder waargebeurd misdaaddrama met niemand 
minder dan Oscarwinnares Judi Dench in de hoofdrol.
De Britse Joan Stanley (Dench) is gepensioneerd en 
leeft een rustig bestaan wanneer ze plotseling wordt 
opgepakt door MI5. Ze blijkt jarenlang een van de meest 
invloedrijke spionnen voor de KGB te zijn geweest. In 
flashbacks zien we hoe Joan (Sophie Cookson, ‘The 
Kingsman’) voor onmogelijke keuzes komt te staan. Hoe 
ver zou je gaan om een oorlog te voorkomen?
In de jaren dertig blinkt Joan als ambitieuze twintiger 
natuurkundestudent uit aan Cambridge University. 
Door een toevallige ontmoeting raakt ze bevriend 
met de excentrieke Sonya en haar neef Leo. Beiden 
zijn van oorsprong Russisch en nauw betrokken bij de 
Communistische Partij. Al snel valt Joan als een blok voor 
de charmante Leo, maar wanneer ze een baan krijgt als 
assistent bij een geheim staatsproject, verkeert ze in 
tweestrijd tussen haar idealen en de liefde.
'Red Joan' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller 
van Jennie Rooney. Rooney liet zich voor haar thriller 
inspireren door het waargebeurde verhaal van Melita 
Norwood, beter bekend als de ‘granny spy’, die in de Jaren 
’90 werd ontmaskerd als spion voor de Russische KGB. 
Aan niemand minder dan Judi Dench om de hoofdrol te 
vertolken en dat doet ze met verve 

29 okt.: Blind Site  ( 115 min.) 
De film vertelt het waargebeurde verhaal van Micheal 
Oher (Quinton Aaron), een getraumatiseerde, dakloze 
Afro-Amerikaanse puber die op straat leeft in Memphis. 
Hij weet niets van American football en nog minder 
van een warm familieleven . Op een avond wordt hij 
opgemerkt door Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) en 
omdat hij geen slaapplaats heeft biedt Leigh Anne hem 
onderdak aan. Aangemoedigd door zijn nieuwe familie, 
die hem opneemt als een geliefde nieuwe zoon,  krijgt hij 
de kans echt iets van zijn leven te maken en zijn enorme 
talent voor American Football te benutten.
Beleef het opmerkelijke, waargebeurde,  verhaal van deze 
topper  in de Amerikaanse football competitie. 

26 nov. Des hommes et des dieux.(122 min.)
Een bijzondere aanrader!!!
Wat te doen als kloostergemeenschap als de dreiging 
toeneemt maar je ook nodig bent in de omgeving waar je 
al zolang zit als monnik? Dit dilemma komt duidelijk naar 
voren.
Muziek is prachtig en ondersteunt het verhaal.
Acht monniken leven in harmonie met elkaar en met de 
lokale bevolking. Al jarenlang is het kleine klooster het 
toevluchtsoord voor de bevolking, die er terecht kan voor 
medicijnen en een goed gesprek. Door de aanwezigheid 
van het klooster zijn de spanningen in het gebied lange 
tijd langs hen heen gegaan. Maar terroristen breiden 
hun territorium uit en wanneer niemand meer veilig 
blijkt, gaan ook de monniken zich zorgen maken Twee 
leraressen worden om het leven gebracht omdat ze 
tegen scholieren vertelden dat verliefdheid een normaal 
gevoel is. Sommigen van de monniken vinden dan ook dat 
ze beter een ander gebied op kunnen zoeken, anderen 
zien in dat God hen niet voor niets op deze plaats heeft 
gebracht.
Wanneer de moslimfundamentalisten voor medische hulp 
naar het klooster komen, worden de broeders voor het 
blok gezet. Door hulp te verschaffen, zetten ze zichzelf bij 
de overheid in een verkeerd daglicht. Maar het leger tot 
het klooster toelaten om hen te beschermen willen ze ook 
niet. Na dagenlange contemplatie besluiten de monniken 
één voor één om te blijven. Hun band met elkaar, het 
klooster en de dorpelingen is te sterk om zomaar op te 
geven. Een herder laat zijn kudde niet in de steek.

Filmseizoen 2021/2022 (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

De film komt in veel Europese landen op het juiste 
moment, nu steeds vaker de vraag optreedt hoe 
mensen van een verschillend geloof met elkaar kunnen 
samenleven, of dat geloof nu christendom, islam of 
humanisme is. Beauvois boodschap lijkt te zijn dat het in 
het hier en nu er vooral om gaat hóe iemand handelt, en 
minder vanuit welke overtuiging. De monniken laten zich 
leiden door hun geloof in Jezus en het feit dat ze door hun 
leven iets van Jezus op aarde willen laten zien.
Des hommes et des dieux is een rustige film waarin goed 
de tijd wordt gegeven om ondergedompeld te raken in 
het kloosterleven. Door middel van gesprekken, gezang, 
brieven en prachtige natuurbeelden raak je betrokken 
bij de keuze die elk van de monniken moet maken. Hun 
innerlijke strijd wordt voor een moment jouw strijd, want 
wat zou jij doen wanneer je voor een dergelijke keuze 
gesteld werd? Voor de broeders is die vraag uiteindelijk 
geen vraag, zij worden gedreven door iets wat groter is 
dan henzelf.

28 jan. : Parasite ( 130 min.) 
Parasite: de Zuid Koreaanse filmhit die in 2019 de wereld 
veroverde en volgens velen werd beschouwd als 'Een 
van de beste films van 2019'. De Zuid-Koreaanse thriller 
heeft o.a. de belangrijkste filmprijs die er is: de Oscar voor 
beste film gewonnen. Het is de eerste niet-Engelstalige 
film ooit die de hoofdprijs op het Oscar gala kreeg.
De film van regisseur Joon-Ho Bong won in totaal vier 
Oscars, waaronder ook die voor beste regie en beste 
buitenlandse film, en is daarmee de grote winnaar van de 
avond geworden.
De werkloze Ki-taek en zijn gezin leven in een krappe 
woning een arm bestaan. Ze raken bijzonder gefascineerd 
door de rijke familie Park en zien mogelijkheden om van 
hun luxueuze bestaan te profiteren. Het gezin probeert 
langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot het leven 
van de familie en heeft daarbij geen moeite met een paar 
leugentjes om eigen bestwil. Een onverwacht voorval 
gooit echter roet in het eten, waardoor ze alles op alles 
moeten zetten om hun nieuwe leven in stand te houden. 
(Vervolg bladzijde 29)
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In de picture..Elly van den Bos-Schilder (1)Dagreis 2021
Soms,(nou ja.. eigenlijk wel geregeld omdat er iets leuks 
gebeurt) maakt  mijn KBO-hart een sprongetje van plezier. 
En dat deed het ook toen Elly van den Bos zich meldde 
na een oproep van het bestuur dat men een notulist(e) 
zocht. Elly kwam kennis maken, informeerde naar de 
daadwerkelijke inhoud van de taak en ging vervolgens 
voortvarend aan de slag. Elke eerste  woensdag  van de 
maand is zij steevast direct naast de voorzitter te vinden 
als de algemene bestuursvergadering plaats vindt.

Wie is Elly van den Bos?                                                                                                                                             
Wat een vraag zal menigeen nu denken. Wie kent Elly, 
onze pastoraal werkster die nu met emeritaat is, niet? 
Tja… dat blijken er toch nog wel een aantal te zijn. 
Vandaar 8 vragen aan deze energieke dame.

1.Waar is Elly geboren?                                                                                                                                         
Op 11 febr. 1947 zag Elly als eerste kind van een gezin, dat 
later 8 telgen zou tellen, het levenslicht in Weesp.

2. Hoe was haar jeugd?                                                                                                                               
Elly was een rustig meisje dat  veel van lezen hield 
en goed kon leren. Ook haar  broertjes en zusjes 
bleken pientere leerlingen te zijn. Vader was ( what 
is in a name?) schildersknecht. Een heel dik belegde 
boterham was dat dus niet. Studeren was duur en niet zo 
vanzelfsprekend in die tijd ( De maatschappij heeft ook 
arbeiders nodig) Maar waar een wil is, is een weg. Elly 
zat op school bij nonnen waar zij goede herinneringen 
aan heeft overgehouden. Die dames zorgden ervoor dat 
Elly als enig meisje van haar klas in Amsterdam naar de 
ULO kon.  Dagelijks met de trein op pad. Die opleiding, 
waar Elly later doorstroomde naar de kweekschool, werd 
gerund door de Zusters van de voorzienigheid. Haar 
broers gingen na  hun lagere schoolperiode naar het 
kleinseminarie in Cadier en Keer. Priester zijn ze nooit 
geworden maar de opleiding  was een goede start van 
hun latere opleidingen. 

3. Elly is ruim 50 jaar gehuwd met Aad.                                                                                   
Ondernemend als zij was en is, ging Elly eind jaren 60 op 
reis met de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale. Op reis 
naar het Zwitserse Saas Balen leerde zij de slager Aad van 
den Bos kennen. Al snel was het duidelijk dat zij bij elkaar 
hoorden. Ondernemingslust  en leergierigheid  maakten 
dat zij samen aan een verre van saaie wandeling door het 
leven begonnen. Maar liefst 7 keer verhuisde het paar. Dit 

had alles te maken met de studies en het werk van Aad. 
Uiteindelijk werkte hij voor de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit. In 1971 bracht het werk van Aad hen 
naar de Achterhoek: Dinxperlo. Elly kreeg een baan als 
onderwijzeres in Lichtenvoorde. Hoofd der school destijds 
was dhr. P. Gruwel. De onder de rook van Amsterdam 
geboren en enigszins getogen Elly  was niet op haar 
mondje gevallen en vooral niet te beroerd om af en toe 
de kabbelende sfeer op school wat ‘op te schudden’. Dat 
was haar eerste kennismaking met Lichtenvoorde. Wie 
kon toen bevroeden dat zij 30 jaar later terug  zou komen 
als pastoraal werkster.

4. Hoe kwam  Elly ertoe om theologie te gaan studeren?                                                              
Een van haar 10 banen bracht haar als lerares Nederlands 
op de MAVO in Doesburg. Elly was nm. aan een studie 
Nederlands begonnen. Daar vroeg een collega haar 
om godsdienstlessen gedeeltelijk over te nemen. Dat 
wakkerde een onvermoed vuurtje aan. Zij meldde zich 
aan op de HBO opleiding in Tilburg en rondde haar 
doctoraal af aan de Katholieke Theologische Universiteit 
Amsterdam. Zij mocht zich voortaan mevrouw doctoranda 
E. Schilder noemen (altijd met meisjesnaam!). 

Het is alweer een hele tijd geleden dat u iets van ons, de reiscommissie, gehoord hebt.  U weet natuurlijk allemaal de 
reden : corona !!

We zijn nu, met de nodige mitsen en maren, aan het proberen toch nog, dit jaar, een dagreis te gaan organiseren.
Als de coronacijfers het toelaten, willen we graag op dinsdag 12 oktober op pad gaan.

Ons plan is om ’s morgens een bezoek te brengen aan Ootmarsum en ’s middags in Enschede een rondleiding (met 
gidsen)  te maken in het door de vuurwerkramp getroffen gedeelte van Enschede, wijk  Roombeek.
Dit zwaar gehavende gedeelte van Enschede is op een heel mooie en echt bijzondere manier herbouwd. Alleszins de 
moeite van een bezoek waard.

We vertrekken op dinsdag 12 oktober om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Treffer 

We rijden naar Ootmarsum waar we bij het Stadshotel gaan genieten van een kopje koffie met gebak. Daarna bent u vrij 
om op eigen gelegenheid Ootmarsum te verkennen.

Om 12.30 uur gaan we naar Enschede waar we in het bezoekerscentrum gebruik gaan maken van een heerlijke lunch. 
Tevens komen hier ook de gidsen van die middag zich aan ons voorstellen en vertellen al het nodige over de toer die we 
gaan maken.
Als de tijd het toelaat willen we ook het museum bezoeken waar op een hele goede wijze vertelt wordt hoe het herstel 
van de wijk verlopen is.

Om 17.30 uur vertrekken we weer en gaan richting ons diner, dat natuurlijk ook weer gepresenteerd wordt.

De kosten van deze leuke dagtocht zijn: Afhankelijk van het aantal deelnemers: 
Bij 50 personen  € 70,-.
Bij 40 personen € 75,- en bij 30 personen € 80,- uiteraard per persoon.
Als u niet deelneemt aan het diner betaalt u € 20,- minder
. 
Ten gevolge van corona zijn er nog enkele opmerkingen; allereerst kan het zijn dat het nodig is dat men in de bus een 
mondkapje moet dragen. Ook wil de busmaatschappij graag vroegtijdig weten of de tocht door kan gaan. Vandaar dat 
wij een aanmeld datum hebben moeten vaststellen.
Deze is  15 september.

Heeft  u zin om met ons mee te gaan?
Meld u dan aan via onderstaande aanmeldstrook.

AANMELDFORMULIER DAGREIS 12 OKTOBER 2021.

NAAM......................................................................................................................................................................................

ADRES………………………………………………………………...........................................Tel.nr.:...............................................................
AANTAL PERSONEN…………………………………………….......................
NEEMT U DEEL AAN HET DINER…JA/NEE
HEEFT U EEN DIEET, ZO JA, WELK…………………………….............................................................................................................. 
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In de picture..Elly van den Bos-Schilder (3)

Filmseizoen 2021/2022 (3)

In de picture..Elly van den Bos-Schilder (2)
5. Elly als pastoraal werkster.                                                                                                                 
In 1997 kreeg Elly haar aanstelling als pastoraal werkster 
in Gendt bij Nijmegen. Een mooie tijd brak aan, maar die 
zou niet voor heel lang duren. Haar werd gevraagd om 
naar Lichtenvoorde te komen. Daar was pastoor Bernard 
Jeunink als parochieherder werkzaam. Er was een klik 
met Jeunink. En nadat Elly en Aad een paar vieringen in 
Lichtenvoorde en in Vragender (waar zij ook werkzaam 
zou gaan worden) hadden bezocht, besloot het paar van 
den Bos- Schilder de overstap te maken. Het voelde goed. 
Kermis 2001, Lichtenvoordser kan het haast niet, werd 
op de Hofesch een huis gekocht. Op 01-01-2002 begon 
Elly haar werk in de St. Bonifatiusparochie. Op 31-12-
2010  zat haar taak erop. Ruim 8 Jaar parochiewerk in een 
periode waarin alles steeds meer in de stroomversnelling 
der veranderingen kwam. Het aantal priesters nam 
drastisch af en pastoraal werkers waren/zijn  er niet 
voor het uitkiezen. Kort na haar aanstelling zette pastoor 
Jeunink een punt achter zijn parochiewerk. Daardoor 
kwam er veel werk op Elly’s schouders te liggen. Haar 
open houding, haar vermogen tot kritisch kijken naar 
regels ‘van boven af’ en haar gevoel voor de medemens, 
maakten al snel dat Elly een geliefde pastor was in 
Lichtenvoorde en omgeving. Zij begon als een der eersten 
in de regio veel vertrouwen te geven 
aan en dus taken over te dragen aan 
vrijwilligers. Onder haar leiding werden 
parochianen opgeleid tot het  doen van 
avondwakes en uitvaartdiensten.

6. Hoe  ervoer  Elly de parochiële 
schaalvergroting?                                                                     
Toen zij begon kreeg Elly Lichtenvoorde 
en Vragender onder haar hoede en samen 
met pastor Theo Engelen was zij mede 
verantwoordelijk voor Zieuwent, Harreveld 
en Mariënvelde. Later kwamen daar 
Winterswijk, Meddo en Bredevoort en 
Aalten bij. Gelukkig was toen ook Pastoor 
Patrick Kuipers er. Samenwerken met hem 
ging prima. Maar de werkdruk was niet 
onaanzienlijk. O.a het roosteren behoorde 
tot haar taken. Om alle parochies 
gelijkmatig te voorzien van alle vieringen 
was geen sinecure. Hoe zij het vele werk 
vol kon houden? “Alleen met behulp 

van Aad!!!”, geeft Elly volmondig toe. Thuis werd alles 
gemanaged door hem. Op een vraag van de bisschop aan 
Aad wat hij in het dagelijkse leven zoal deed, antwoordde 
de toen al met pensioen zijnde Aad: “Ik ben full-time 
pastoorsmeid!”.  De grote fusies kwamen  pas later. 

7. Een drukbezette vrouw met emeritaat.                                                                                      
Hoe ervaart Elly deze pensioenperiode en in het verleden 
haar schaarse vrije tijd. ? Aad en Elly zijn altijd met zijn 
tweetjes gebleven. Neefjes en nichtjes waren en zijn nog 
steeds welkom om te komen logeren. Vooral toen zij in 
de jaren zeventig in Lintelo op een boerderij met veel 
grond eromheen woonden, was het een feest om  die 
kinderen en hun ouders om zich heen te hebben. Later 
werd een boot gekocht. Deze kreeg eerst  een vaste 
ligplaats in Wageningen en later in Doetinchem. Varen 
was hun lust en leven. Bezoekjes aan moeder in Weesp, 
vrienden en kennissen opzoeken, de Rijn verkennen, naar 
Parijs, de Moezel afzakken, het landschap langs de Maas 
bewonderen… het kon allemaal met hun boot. Helaas is 
inmiddels het geliefde vaartuig verkocht, De gezondheid 
van de iets oudere Aad liet klussen aan het schip en het 
doen van de noodzakelijkste activiteiten tijdens het varen 
niet meer toe. 

25 februari: Erin Brockovich  (130 min.) 

Acteurs: David Brisbin Albert Finney Dawn Didawick 
Valente Rodriguez Julia Roberts Erin Brockovich-Ellis
Regisseur: Steven Soderbergh

Erin Brockovich is een gescheiden moeder met drie 
kleine kinderen die alles op alles zet om haar gezin te 
kunnen onderhouden. Als Erin eindelijk een respectabele 
baan heeft gevonden bij een advocaten kantoor, wil ze 
bewijzen dat ze meer in huis heeft dan een paar borsten 
en lange benen. Ze komt er door eigen onderzoek achter 
dat een miljarden bedrijf drinkwater vervuilt met het 
lozen van gif. In eerste instantie neemt niemand Erin 
serieus, zelfs de zieke bewoners van het nabijgelegen 
woestijn stadje niet. Samen met haar baas zet ze de strijd 
voort, met alle gevolgen van dien. Julia Roberts speelt 
in dit waargebeurde verhaal de rol van Erin Brockovich. 
Een compleet andere persoonlijkheid dan we van 
haar gewend zijn...sexy, een tikkeltje ordinair en soms 
verrassend grof in de mond.

25 maart: De beentjes van sint Hildegard. (103 min.) 

DE filmtopper van 2020!
Komisch drama over het los willen breken uit vastgeroeste 
patronen.

Jan (Herman Finkers) is 35 jaar getrouwd met Gedda 
(Johanna ter Steege). Gedda houdt zóveel van Jan dat 
hij het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als 
een vorm van begeleid wonen. Als hij een glas van tafel 
wil pakken, is zij hem al voor en reikt hem het glas aan. 
Daarnaast bepaalt ze zijn kleding, vriendschappen, 
vakanties en al hun andere bezigheden.
In de nieuwe, vrijwel volledig Twentstalige film van Johan 
Nijenhuis is de vraag hoeveel liefde eigenlijk te veel is en 
hoeveel vrijheid jij en je partner willen én nodig hebben. 
Herman Finkers maakt niet alleen zijn speelfilmdebuut, hij 
schreef ook het scenario van deze tragikomische film.                                            
Een film die het bekijken voor de 2e of zelfs de 3e keer 
waard is, volgens velen!!

8. Elly en de KBO.                                                                                                                                       
Wie tot voor de Coronaperiode op woensdagochtend in ‘De Treffer’ kwam , trof daar steevast ook Elly aan. Samen met 
15 andere liefhebbers zong zij dan onder de bezielende leiding van Marjo Spekschoor in het seniorenkoor. Hopelijk 
kan het deze herfst weer beginnen. Maar Elly’s connectie met de KBO dateert al van  veel langer daarvoor. Voor KBO-
Gelderland zat zij in de adviescommissie ‘Identiteit’. Samen met een aantal andere dames verzorgde zij studiedagen 
over bijv. eenzaamheid en rouwverwerking.  Voor onze eigen vereniging is zij nu al een flink aantal jaren lid van de 
werkgroep Kerstviering. Samen met 3 andere vrouwen en ds. Hans Hinkamp is zij er telkens weer in geslaagd om een 
sfeervolle bijeenkomst samen te stellen voor de Lichtenvoordse leden. Maar ook hier is de ontwikkeling der tijd duidelijk 
te bespeuren. Kon de werkgroep  tot voor een paar jaar nog een viering met communie-uitreiking aanbieden, is dat nu 
helaas niet meer mogelijk.

En dan is sinds een paar jaar Elly notulist bij het bestuur. Nieuwsgierig naar het wel en wee van de vereniging en 
hoe alles vorm gegeven wordt, enigszins meedenken en  –praten  indien nodig en  het bestuur ontlasten waren 
beweegredenen om zich te melden na de oproep. (En we zijn maar wat blij met haar correcte werk, SP).

Praten met Elly is altijd weer een feestje. Haar vrolijke, opgeruimde, soms ondeugende, karakter, haar vlotte, eerlijke en 
constructief kritische babbel  met daarbij opgeteld haar vermogen om zich heel goed in mensen en situaties in te leven, 
maken dat  zij een mens naar veler hart is.

Lichtenvoorde, 3 aug. 2021.
Interview  Stien Pothof-Oolthuis
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Fiets4daagse (1) Fiets4daagse (2)
Fiets4daagse 2021 Lichtenvoorde
In de eerste week van augustus is voor de 27ste keer de Lichtenvoordse fiets4daagse van start gegaan. De 
fietscommissie van de KBO is in de jaren `90 begonnen met een fiets3daagse met als startplaats Antoniushove. Later 
werd dit een fiets4daagse met, vanaf het jaar 2000, `t Zwaantje als startplaats. In 
het begin werd de 4daagse alleen voor KBO-leden georganiseerd. In 2019 is het 
25-jarig jubileum gevierd.

Initiator, fervent fietser en organisator van fietstochten is Laurens Wopereis. 
Laurens fietst al vanaf zijn 20ste en is 30 jaar lid geweest van WTC Keitrappers. 
Op zijn racefiets en op de ATC ( All Terrain Bike) heeft hij de Achterhoek leren 
kennen als zijn broekzak. Zijn oriëntatie vermogen is zijn grootste kracht en er 
zijn weinig weggetjes die hij niet gefietst heeft. Toch is het de uitdaging om elke 
keer een stukje onontdekt natuur of niet eerder gefietst pad te verwerken in de 
uitgezette routes.

Foto: Laurens Wopereis

De fietscommissie
Van april tot oktober fietst de KBO-groep elke dinsdag en 2x in de maand op 
zondag. Door te fietsen versterken ze hun conditie en gezondheid, verkennen ze de omgeving, maar daarnaast is het 
ook een stukje sociaal gebeuren. Het uitzetten van de fietsroutes en het organiseren van de fiets4daagse wordt door 
de fietscommissie gedaan. Bij volledige bezetting bestaat de groep uit 8 personen. De Achterhoek is opgedeeld in 4 
segmenten. 

Per segment zetten twee vrijwilligers samen de route uit. Er worden pauzeplekken gezocht en afspraken gemaakt met 
horecagelegenheden betreffende datum en geschat aantal personen voor een kop koffie en/of kleine lunch. Vervolgens 
verzamelt Laurens de routes en typt ze uit volgens de landelijk gebruikelijke omschrijving. De voorbereidingen beginnen 
al in december en zodra er een route uitgeschreven is, wordt dit nagefietst door twee leden uit een ander segment. Zo 
is er een heel logboek ontstaan, door de jaren heen, met routes en takenlijsten. ( Wie, wat, waar en wanneer aanwezig 
moet zijn). Een paar dagen voor de fietstocht wordt de route nogmaals gecontroleerd door voor-fietsers.

De fiets4daagse
Tijdens de fiets4daagse kunnen, naast de leden van de KBO, ook niet-leden zich in laten schrijven. Via de landelijke 
website van de fiets4daagse ( www.f4daagse.nl) en de VVV, zijn er vanuit het hele land deelnemers, die zich in laten 
schrijven en speciaal de eerste week van augustus in de Achterhoek zijn om mee fietsen. Dit jaar was het aantal 
deelnemers minder dan in 2019, maar met een gemiddeld aantal van 200 deelnemers per dag ( zo`n 150 voor de 50 km 
en ruim 40 voor de 25km ) mag het een geslaagd evenement genoemd worden, mede dankzij het mooie fietsweer en 
de schitterende routes. De organisatie was weer top. De inschrijving en de controleposten waren professioneel opgezet 
en bemand. De sponsering en foerage was prima verzorgd door Alie Wissink samen met Tiny Gunnewick. Bij fietspech 
stond, als gewoonlijk, fietsenmaker Sprenkelder stand by voor pechhulp.

Kleine impressie van donderdag 5 augustus bij de controle- en pauzeplaats.
In de woorden van Tonnie en Marijke Hartman: ”Geweldig mooi. Vandaag weer een schitterende route. Misschien wel 
de mooiste tot nu toe. Morgen de medaille ophalen. Al jaren fietsen we de 50 km, dan komen we op plekken wat verder 

weg dan onze eigen directe 
omgeving. Het fijne van de 
4daagse vinden we dat we ons 
eigen tempo kunnen bepalen en 
of we met een groep of met z`n 
tweeën willen  fietsen“.  

Alleen, met z`n tweeën of in een groep, gezellig is het op de pauzeplaats bij Kerkemeijer Borculo.
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Fiets4daagse (3) Oproep Reuma Patiënten Vereniging
Vrijdag, de laatste dag van de fiets4daagse, mogen de fietsers die 3 of 4 dagen meegefietst hebben hun medaille 
ophalen. 

De data voor 2022 kan alvast in de agenda gezet worden. De fietscommissie, 
die op dit moment bestaat uit 7 actieve leden, hoopt voor volgend seizoen 
op versterking om alles in goede banen te kunnen blijven leiden. Hiervoor 
kan contact opgenomen worden met Laurens Wopereis, tel. 06-24429520 of 
met 1 van de commissieleden.

Verslag: Ans Frenken

Op 5 augustus heb ik een dagje meegefietst. 
Alles werkte mee: mooi weer, bijna geen wind, 
leuk gezelschap en een fantastische route. Wat 
hebben we prachtig gefietst. Langs bospaadjes en 
smalle weggetjes met schitterende veldbloemen. 
Kortom: het was een fantastische dag, dank aan de 
fietscommissie voor deze geweldige route!

Annette de Jong-Hassing

Beste K.B.O ers,

Wij zijn de redactie van het blad “de Treffer” dankbaar dat 
wij ons mogen voorstellen en een oproep mogen doen in 
dit blad.

Wie zijn wij?
Wij zijn de Reuma Patiënten Vereniging Oost-Achterhoek. 
Wij zijn een vereniging die ongeveer 200 leden heeft en 
waarvan twee derde sport via onze vereniging. Dit kan zijn 
nordic wandelen, hydrotherapie, sporten of yoga. Dit alles 
onder deskundige begeleiding. Soms in de sportschool 
soms in het bos maar altijd samen met andere reuma 
patiënten aangepast aan ieders kunnen. Want bewegen 
voor reuma patiënten is van groot belang.

Wij zijn een onderdeel van Reuma Nederland . Ook zijn 
we lid van het landelijke Ieder-in, dat veel mensen wel 
kennen. Zij behartigen onze belangen in het land en is 
gesprekspartner van de regering.
Wij zijn er voor alle reuma patiënten groot en klein in de 
Oost Achterhoek. Onze leden komen uit de hele regio en 
wij hebben dan ook activiteiten in diverse gemeenten. Wij 
geven advies en zijn een luisterend oor voor alle leden. 
Samen met de leden willen we de activiteiten uitbreiden. 
Zo is in 2019 de yoga groep gestart. Dit tot ieders 
tevredenheid.
Er is bij elke beweegactiviteit de mogelijkheid  om even  
bij te praten en soms een kopje koffie te drinken.

Ook zijn er elk jaar een of twee leden die samen met 
enkele bestuursleden een kerstdiner of een fietstocht 
voor iedereen organiseert. Vaak hebben we voor de 
fietstocht een fietsenmaker die dan weer bereid is om 
enkele elektrische fietsen beschikbaar te stellen of een 
supermarkt die weer een appeltje voor iedereen heeft.
Maar het belangrijkste is toch het samen doen, samen 
ontmoeten en samen iets ondernemen.

Het weten dat je met één woord uit kunt leggen wat 
jou pijn doet. Je bent altijd met een groep die weet wat 
reuma inhoudt en wat het met je sociale leven doet. Maar 
ook dat je samen kunt lachen ondanks je beperking.
Ook komt er vanuit het bestuur elke twee maanden een 
nieuwsbrief die alle nieuws omtrent Reuma Nederland, 
medicatie of  activiteit aankondigt.  Die activiteit is een 
workshop bewegen of een lezing van een reumatoloog, 

waar wij als vereniging goede contacten mee hebben. 
Ook eventuele oproepen voor bestuursleden en ruimte 
om de verschillende beweeggroepen te promoten 
worden hierin vermeld.

De kosten vallen mee, per jaar betaal je € 20 voor 
het lidmaatschap. De bijdrage voor de verschillende 
beweeggroepen kunt u lezen op de website maar u 
kunt ook informatie vragen via ons secretariaat . Onze 
secretaris, Yvonne van Sluis, staat u graag te woord via 
telefoon of mail.  Ook kunt u enkele lessen op proef 
volgen.

Wij, als vereniging, roepen dan ook mensen (met 
reuma) op om aan te geven of zij mee willen doen in 
een beweeggroep. Dit kan zijn zwemmen in warm water, 
Nordic walken in het bos ,yoga in de yogastudio of 
sporten onder begeleiding in de sportschool. Alles onder 
begeleiding van een fysiotherapeut of beweegtherapeut 
in verschillende plaatsen en gemeenten.

 Voor meer info bel of mail naar: Yvonne van Sluis 
secretaris, 06-20005368 , Els Milder 0636185035 of 
info@rpvoostachterhoek.nl

Verder willen wij u allen een goede gezondheid 
toewensen, blijf gezond en pas op elkaar.
Els Milder, Voorzitter R.P.V. Oost – Achterhoek.
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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. 

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
Lidy Borgers-Kluit   tel. 373300
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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