DE TREFFER

/ Jaargang 2, no. 10

Algemene leden r
e
b
o
t
k
o
7
2
g
n
i
r
vergade
IEN
R
I
U
Q
,
Y
N
I
M
A
DOR af pagina 22
van

Albert Heijn

/5.00

Varkensmarkt 12 Lichtenvoorde
Tel. 0544 37 16 50 www.ah.nl De actieprijzen variëren van 2.00-4.00

AH Kipfiletblokjes of
scharrelkipfiletblokjes
Alle varianten
Bijv. kipfiletblokjes 2 x 300 gram
Per schaal
Actieprijs per kilo 6.67

De meeste en beste aanbiedingen

Dat is het

van Albert Heijn

Voor 2e halve prijs geldt: per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt

€1
korting
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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

Zowel privé als zakelijk

Reacties en/of bijdrages aan de 'Treffer'
Kunt u inleveren via mail of schriftelijk op ons
postadres.

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

kost u niets, alleen wat tijd.

• deskundige oogmeting • zorgvuldige oogdrukmeting

Foto voorpagina: Hans Winters
Druk: Drukkerij Westerlaan
Kopij:
Uiterlijk op 7 oktober 2021 inleveren
van ondertekende kopij voor de
KBO 'De Treffer' november 2021
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

0544-374402
info@taxioostgelre.nl
Rapenburgsestraat 32
• Lichtenvoorde
Tel. 0544-371419 • www.zeilertuinmeubelen.nl
www.taxioostgelre.nl
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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.

KBO Lichtenvoorde
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Van de voorzitter
Beste leden,
De herfst is een seizoen
dat onstuimig kan zijn
en veel veranderingen
brengt. Soms emoties doen
oplaaien en/of een frisse
wind door je leven kan
blazen.
Dat hopen wij als KBO bij
onze leden in positieve zin te realiseren.
Het opstarten van verschillende activiteiten heeft
inmiddels plaats gevonden. Biljarten, bridgen, kaarten,
schilderen. Men is weer volop aan de slag. Ook de eerste
film heeft al weer gedraaid.
Er is een groot aanbod, kijk voor meer informatie in de
Activiteitengids die u onlangs heeft ontvangen, of op de
website. Maar mist u daarin toch nog iets, neem dan
gerust contact met ons op.
Verderop in het blad kunt u leuke interviews lezen.
Een artikel van Ton Jolij ‘Digibeet naar Digibeter’.
Onderwerpen die jou verder op weg kunnen helpen/
informatie geven met betrekking tot het digitale verkeer.
Zijn daar vragen over? Ton is bereid u te helpen. (Loop
eens binnen op de woensdagmiddag instuif in ruimte 2.)
Ook de info van de gemeente is een bron van informatie
waar je je voordeel mee kunt doen.
Moet u binnenkort uw rijbewijs vernieuwen omdat u
75+ of ouder bent? Dan moet u eerst aantonen dat u
geestelijk en lichamelijk gezond genoeg bent. Hiervoor
is een medische keuring nodig volgens de eisen van het
CBR. Wanneer u een afspraak wilt maken kunt u in het
blad de gegevens vinden. Vermeld zij hier dat ook in
Lichtenvoorde gekeurd kan worden.
Bestuurlijk zijn we goed op weg met het treffen van de
voorbereidingen voor de komende Algemene Leden
Vergadering (ALV). De penningmeester heeft de cijfers
helder in beeld en op papier. En dat hebben de overige
bestuursleden voor wat betreft hun taken binnen het
team eveneens.
De ALV staat gepland op woensdag 27 oktober. Wij
verwelkomen u graag op bij ’t Zwaantje.
Warme groet,
Lidwien Reukers, voorzitter
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

KBO Lichtenvoorde
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Jaargang 2
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Agenda

Inhoudsopgave
Van de voorzitter
Inhoudsopgave, Agenda, Attentie
Attentie, schemaverspreiding
Van de bestuurstafel
Uitnodiging ALV en bijlage
Reminder cursus Digisterker
Nieuwe muntautomaat
Bridge- en biljartnieuws
Voor onze zieken en jarigen
Dagreis
Ledenwerfactie
Voor en door lezers
Rijbewijskeuring
Het nieuwe fietsen
Gemeente info
Van Digibeet naar Digibeter
Film
In de picture
Kennismaken met...
Geduld
Kortingen
Weekoverzicht
KBO en Corona
Bestuur en ondersteuning

Van de bestuurstafel

3
4
4
5
6-7
7
9
9
10
10
12-13
14
14
15
17-18
19, 21
20
22-23
24-25
26-27
28
29
30
31

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 okt. za. Nationale Ouderendag; viering Erve Kots
13 okt. woe. Kruisjassen
20 okt. woe. Bingo
12 okt. Dagtocht Ootmarsum/Enschede!
27 okt. Alg. Leden Vergadering ( ALV)
20 dec. Kerstviering bij ’t Zwaantje
Welkom nieuwe leden: 10.30 uur: 26 okt. 30 nov. 28 dec.
Kerstweek: Inloopcafé als gebruikelijk op di. 28 dec. en
do. 30 dec. 09.30-11.30 uur
Sluiting 'De Treffer' 19 dec. 2021 t/m 2 jan. 2022

Attentie
RECTIFICATIE:
Activiteitengids pag. 30: Reizen, abusievelijk is mv. Doppen
genoemd, dit hoort Mevr. Lidy Borgers te zijn, tel. 373300.
In ons blad 'De Treffer' staat het wel juist bij Bestuur en
ondersteuning.
TOEVOEGING: WANDELEN: Toegevoegd als contactpersoon dhr.
Geert Anne Bijker, tel. 06 5578 4818
VIERING Nationale OUDERENDAG 2 okt. gaat door!!
Zoals in de aankondiging al stond, was het nog helemaal niet
zeker of deze gezellige middag wel doorgang kan vinden. U kent
allen de reden. Maar het mag...! Zie pagina xxx

KBO en Corona:
Zie voor ons beleid pagina 30.

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.

Zie achter in dit blad en www.kbolichtenvoorde.nl .

Nieuwe leden …welkom bij onze vereniging!
Het bestuur heet alle nieuwkomers van harte welkom We
hopen dat je een fijne tijd in ons midden mag beleven.
Aan mogelijkheden om je te vermaken mankeert het
niet, denken wij. En mocht je iets interessants op het
gebied van cursussen of activiteiten missen, meldt dat
dan s.v.p. Mogelijk kunnen we in overleg met jou iets op
gaan zetten.
In de welkomstbrief tref je een lidmaatschapsnummer
aan. Dat nummer is van belang als je gebruik wilt maken
van de kortingen. Bewaar deze brief dus goed. Hij kan U
veel geld besparen.

Welkom en Kennismaken nieuwe leden en
belangstellenden in ‘De Treffer’:

Volg ons ook op
www.kbolichtenvoorde.nl

De Treffer 

Elke eerste woensdag van de maand vergaderen we.
Aan de orde is geweest op 01-09-2021:
• De voortgang binnen de 4 werkgroepen Welzijn,
		 Educatie, Cultuur ( o.a. voorstel tot het organiseren
		 van 1 à 2 dagtochten in het najaar) en Redactie/pr.
• Opstart van de div. activiteiten. Belangstelling/
		 deelname nieuwe activiteiten.
• Vasstellen data voor bijzondere activiteiten als
		 Nieuwjaarsreceptie etc.
• Financiën en ledenadministratie/ledenbestand.
• Ingebruikname van nieuwe muntenautomaat.
• SJOL: Voortgang nieuwe eigen ingang.

Overzicht week-activiteiten:

Mensen die zich aangemeld hebben kunnen komen.
Maar.. we houden ons aan de regels!
U moet bij binnenkomst aan kunnen tonen dat u gevaccineerd
bent EN u kunnen legitimeren. Zie pagina 30.
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Beste leden,

Voor nieuw aangemelde leden maar ook voor reeds
langer lid zijnde belangstellenden organiseert onze
voorzitter een kennismakings-uur in ‘De Treffer’. Nieuwe
leden zijn vaak nog nooit in ons verenigingsgebouw
geweest. (En vaak geldt dat ook voor andere leden.) Om

KBO Lichtenvoorde
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persoonlijk met elkaar kennis te maken en om hen rond
te leiden door het gebouw heeft voorzitter Lidwien een
aantal uurtjes ingepland waarop een rondgang door t
gebouw gemaakt kan worden. In de welkomstbrief aan
nieuw aangemelde leden staan de data vermeld maar
om ook andere belangstellenden in de gelegenheid te
stellen om gebruik te maken van dit informatie-uur volgen
hieronder de data:
26 okt., 30 nov., 28 dec. 2021.
Om 10.30 uur staat de koffie klaar! Welkom!

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

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 voor een ieder,
jong en oud, die minder goed
mobiel is en binnen een straal
van 4 a 5 km. wil reizen ter
beschikking. Bel op maandag
t/m vrijdag tussen 08.30 en
17.00 uur met de chauffeur. Tel: 06- 22154721
Een kleine vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

KBO Lichtenvoorde
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UITNODIGING Alg. Ledenvergadering
Krachtige Belangen Organisatie voor
50 plussers Lichtenvoorde

Bijlage Algemene Ledenvergadering
Aanvulling agendapunt 11 m.b.t. Statutenwijziging
In overleg met notaris B. Schipper komt het bestuur tot voorstel van wijziging/aanpassing van de volgende onderdelen
der statuten:
Aanpassing namen van ondertekenende bestuursleden.
Aanpassing Art. 7. 1a en 1b. , 7. 2 en 7.3
Aanpassing Art. 8. 2b.
Aanpassing Art. 11.3.
Aanpassing Art. 12.3 en 12.4 b
Aanpassing Art. 13.2.

Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op
Woensdag 27 oktober 2021
Aanvang 14.00 uur
in zaal Het Zwanenmeer van HRZ ‘t Zwaantje, Zieuwentseweg 1.
AGENDA
1.		Opening
2.		 Mededelingen en vaststellen Agenda
3.		 Herdenking overleden leden
4.		 Notulen vorige ledenvergadering d.d. 13-03-2019 ** en 03-12-2019 **
5.		 Jaarverslag 2019 en 2020 **
6.		 Jaarrekening 2019 **
a. Verslag accountant
b. Verslag kascontrolecommissie (Rob de Klerk en Ed Jacobs)
7.		 Verlenen décharge aan het bestuur
8.		 Jaarrekening 2020 **
a. Verslag accountant
b. Verslag kascontrolecommissie (Ed Jacobs en Miny Bruins)
c. Benoeming nieuw lid en reserve lid kascontrolecommissie.
9.		 Verlenen decharge aan het bestuur
10.		 Bekrachtiging bestuurswisselingen
a. Bestuurswisselingen 2020
		 Aftredend en herkiesbaar: Hans Halink.
		 Hans Halink heeft opnieuw voor 3 jaar zitting genomen in het bestuur. Lidy Borgers en Fons Bokkers, sinds begin
		 2020 betrokken bij bestuursactiviteiten, zijn per 14 april 2021 als bestuurslid ingeschreven bij de Kamer van
		Koophandel.
b. Bestuurswisselingen 2021
		 Aftredend en herkiesbaar zijn: Thea Elferink, Ton Jolij en Stien Pothof.
		 Aftredend en niet herkiesbaar: Marjolein Rosendaal.
		 Thea Elferink, Ton Jolij en Stien Pothof hebben opnieuw voor 3 jaar zitting geno-men in het bestuur.
		 Lidwien Reukers, sinds midden 2020 reeds betrokken bij bestuursactiviteiten, is per 14 april 2021 ingeschreven
		als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.
11.		 Voorstel wijziging statuten en huishoudelijk reglement (zie bijlage)**
12.		 Rondvraag
13.		 Sluiting

De huidige statuten treft u aan op onze website onder het kopje Nieuws, documenten. Hier treft u tevens het
Huishoudelijk reglement aan. De voorstellen tot wijziging liggen ter inzage op woe. 13 en 20 okt. van 09.30-11.30 uur in
‘De Treffer'.

Ten aanzien van het Huishoudelijke reglement: art. 4.4.3.

Het beste
voor mijn voeten
Praten, passen, meten

Het bestuur
** Ter inzage. De ter inzage liggende stukken kunt u bekijken op woensdag 13 en 20 oktober .a.s.
		
tussen 9.30 en 11.00 u. in ruimte 4 van ‘De Treffer’.
NB: voor het bezoeken van deze vergadering moet u zich aan de geldende Corona regels houden.
(Zie voor de geldende regels pag. 30 (identificeren, QR code, inentingsbewijs etc. )
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KBO vitaal met Tim Bader

De muntautomaat

Er zijn nog wat plekken vrij...

VERVANGING MUNTAUTOMAAT in ‘De Treffer’

Wekelijks beweeg uur voor 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.

De huidige muntautomaat in ‘De Treffer’ wordt zeer binnenkort vervangen. (Vermoedelijk plaatsing in eerste week
oktober). De nieuwe heeft 4 keuze mogelijkheden: Er kan gekozen worden voor de aankoop van 2, 5, 10 of 15 munten.
Bij de nieuwe automaat kan uitsluitend gepind dan wel contactloos betaald worden.
De munten kosten nog steeds € 1,00. Het verschuldigde bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgehaald.
NB: Kunt u absoluut niet met een pinpasje betalen? Dan kunt u bij uitzondering om munten vragen bij de gastvrouwen/heren. Betaal dan gepast!! Er wordt geen geld terug gegeven.
Betaalt u bijv. met een biljet van €5,00 en u zou eigenlijk maar 2 munten willen, dan ontvangt u geen geld terug maar 5
munten. Er wordt alleen in munten terug betaald.

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.

Het bestuur
Tim Bader

Bridge- en Biljartnieuws
ER IS NOG/WEER PLEK!!

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.

Door omstandigheden zijn er plekken open gevallen in een aantal
biljartgroepen.
O.a. woensdagavond 19.00-22.15 uur.
Voor de tijden waarop gebiljart wordt: Zie achter in dit blad.
Heb je belangstelling, neem dan contact op met Jos te Brake (ma.t/m vrijdag.
tussen 18.00-19.00 uur, tel. 06 5134 7611).

Reminder CURSUS DIGISTERKER
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,
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gemeenten, verzekeringen en ziekenfondsen maken
hiervan gebruik. 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.

WELKOM NIEUWE BRIDGERS
Vanaf maandag 6 september is op maandagavond een nieuwe groep
bridgers actief in ons gebouw. De groep, die al heel lang actief is op
de maandagavond, zocht een nieuw onderkomen. En hoe fijn is het
dan dat het oog op ons gebouw ‘De Treffer’ is gevallen. Veel van de
deelnemende bridgeliefhebbers waren al lid van KBO Lichtenvoorde.
De groep gaat bridgen onder leiding van Jos te Brake, geassisteerd door
Hans Halink en Joop ter Braak.

U kunt natuurlijk ook langskomen bij de KBOcomputerinloop 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

KBO Lichtenvoorde

De Treffer 
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Voor onze zieken en jarigen

Schitterend wonen

Voor velen is de vakantie al weer voorbij. Heel veel
mensen zijn in Nederland gebleven en dat was te merken
ook. Alle campings zaten vol en zonder reserveren was
er bijna geen plek te vinden. Ik hoop dat u allen hebt
genoten van de zomer. Velen vonden het toch wel een
heerlijke zomer omdat het niet te warm was en je gewoon
jouw ding kon doen.
Langzamerhand komen we in de herfst en hervat
iedereen zijn normale werkzaamheden. Echter voor veel
mensen is dat niet mogelijk. Ze zijn langdurig ziek, moeten
verzorgd worden. Ook speelt de corona nog steeds een
rol. Alles is nog niet normaal. Maar gelukkig kunnen we
allemaal weer visite ontvangen. Ik wil alle zieke mensen
de komende tijd weer heel veel sterkte wensen.
Ook verjaardagen zijn weer mogelijk. We hebben met broer en zussen (8 personen) onze verjaardag gezamenlijk gevierd.
We hebben dat gedaan op de Veluwe waar mijn broer een vakantiehuis heeft. We hadden elkaar een jaar niet gezien
maar het was direct weer als vanouds. Lachen, gieren brullen en moppen tappen. Dan merk je pas hoe sterk onze
familieband is. Na een wandeling op de Veluwe (ik ging niet mee want ik kan zo ver niet meer lopen) kwamen ze kletsnat
thuis want ze kregen onderweg toch een hoosbui. Ik had natuurlijk de grootste lol. Als verzopen katten kwamen ze terug.
Alles werd bij mijn broer uit de kast getrokken om wat droogs aan te trekken. Na die bui bleef het droog en scheen de
zon. We hebben dan ook heerlijk kunnen barbecueën. Al met al een heerlijke verjaardag samen.

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

Openingstijden:
maandag:
dinsdag-donderdag:
vrijdag:
zaterdag:

13.30
9.30
9.30
9.30

-

17.30
17.30
21.00
17.00

uur
uur
uur
uur

Bakkerij
Oude Wesselink

Ik wil alle mensen die de komende tijd jarig zijn van harte feliciteren en hopen dat ze net zo’n mooie verjaardag krijgen
als wij met onze familie hebben gehad.
Ans Vonhof

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

brood
bolletjes
gebak
cake
chocolade

Dagreis gaat door...
Dagreis12 okt. a.s. gaat door!
Op 10 sept. bleek dat de dagtocht naar Ootmarsum en Enschede volledig was
volgeboekt met 50 belangstellenden. Dat betekent dat de tocht door gaat. Alle
mensen die zich aangemeld hebben worden op die dinsdag dus om 09.00 uur
verwacht voor vertrek op de parkeerplaats bij ‘De Treffer’.
Alleen overheidsmaatregelen zouden de trip kunnen verhinderen. Maar dan
worden de reizigers tijdig op de hoogte gebracht. Veel plezier!

intercom-ict.nl

maar ook lekker...
onze vlaaien
met boterkoekbodem!
www.bakkerijoudewesselink.nl
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LEDENWERF - ACTIE

LEDENWERF - ACTIE
LEDENWERF – ACTIE 2021-2022
PAK UW contributie VOORDEEL in 2022!

Beste leden,

Werf een 50-plusser en pak uw eigen contributievoordeel.
Onze jaarlijkse leden werfactie is ook nu weer per 1 sept.
van start gegaan.
Deze keer hebben we het iets groter en breder aangepakt
zoals u ook via de ELNA hebt kunnen zien.
Deze actie betekent voordeel voor de nieuwe adspirant
leden maar het zelfde voordeel geldt ook voor u als ons
trouw lid.

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.



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.

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

Dus….

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

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.
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.

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

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.

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

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

Nieuw lid: dhr./mw. ………………………………………………...........................................................................................................
Adres:…………………………………………………………....................................Tel.nr.:...........................................................................

Nieuw lid: dhr./mw. ………………………...................................................................................................................................
Samen maken we we er weer een bruisend KBO seizoen van! Doet u mee??
Adres:…………………………………………………………...................................Tel.nr.:............................................................................
E-mail: ………….......................................................................Banknummer:…………………………………………………………………......

DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a. RAADHUISSTRAAT 18a.
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 september t/m 30 december 2021.
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Voor en door lezers
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: 06-1085 3357 en
josewaalderbos@gmail.com

Het nieuwe fietsen
Veilig en gezond op weg met 'Het Nieuwe Fietsen' in Oost Gelre

Keistad Notarissen

Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde
Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax: 0544 37 69 81

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert voor inwoners (60+) van de gemeente Oost Gelre de workshop ‘Het Nieuwe
Fietsen’. Ook de ervaren fietser merkt weleens dat het fietsen anders is geworden. Het fietsen met de e-bike gaat sneller
en het verkeer wordt drukker en ingewikkelder. Centraal staat hoe de deelnemers ervoor kunnen zorgen dat zij zich
veilig voelen op de fiets en nog heel lang kunnen blijven fietsen. In de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ delen deelnemers
ervaringen met elkaar en geeft de adviseur van VVN gerichte tips en adviezen om zo lang mogelijk te kunnen genieten
van het fietsen.

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Gevraagd:
kleine flesjes (glas) met schroefdop.
Contact opnemen met Lidwien Reukers,
tel. 06 2334 9971.

Keistad Notarissen

Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde
`Het Nieuwe Fietsen` is heel anders dan een traditionele fietscursus. Het is geen verkeersles of fietscursus. Het gaat

Telefoon: 0544 37 38 75 - Fax:vooral
0544om
37het
69delen
81 van elkaars ervaringen en het bespreken van tips over de eigen veiligheid en hoe deelnemers
Keistad Notarissen

Zilverlinde 3 - 7131 MN Lichtenvoorde

daar zelf iets aan kunnen doen. Aan de hand van feiten, informatieve filmpjes, foto’s en stellingen komen verschillende
onderwerpen aan de orde zoals:
- Hoe ga ik om met anderen op het fietspad?
- Hoe kan ik veilig fietsen op een druk fietspad?
- Hoe zorg ik dat ik in conditie blijf om goed te fietsen?
- Wat moet ik weten van de fiets of een e-bike?

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

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

info@keistadnotarissen.nl - www.keistadnotarissen.nl

Deelname is gratis. De workshop wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Oost Gelre en vindt plaats op

woensdag 20 oktober a.s. van 19.30 – 22.00 uur in
Cultureel Centrum Den Diek,
Dijkstraat 30, 7131 DP Lichtenvoorde

Wij zijn

Rijbewijskeuring
Attentie: Ook in onze eigen woonplaats wordt gekeurd !
Maar omdat vaak om informatie gevraagd wordt, is hier
bericht uit Varsseveld.

!
u
r
o
o
V
drukker...

Aanmelden:
Inwoners uit Oost Gelre die geïnteresseerd zijn in
de workshop ‘Het Nieuwe Fietsen’ kunnen zich
aanmelden via
www.vvn.nl/opfriscursussen of door een e-mail te
sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN Het
Nieuwe Fietsen Oost Gelre
Vermeld in de e-mail je naam, geboortejaar en
telefoonnummer. Neem gerust je buurman/
buurvrouw, een familielid of kennis mee, mits vooraf
aangemeld.

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

Data keuringen in 2021: Allemaal op zaterdag.
16 okt., 20 nov., 11 dec.
De keuringen worden gehouden in het Borchhuus,
Kerkplein 3 te Varsseveld, door dr. J. van Remmen.

Noot aan de redactie: Indien u als pers(fotograaf) bij de VVN Opfriscursus ‘Het Nieuwe Fietsen ’aanwezig wilt zijn
en/of op zoek bent naar meer informatie, dan kunt u contact opnemen met VVN, Jan Hommes T 06-21287382. Het
bijgeleverde beeldmateriaal is bij publicatie rechtenvrij te gebruiken.

Opgave: mw. Riet van der Meulen, tel. 06 3896 7875. Het
kan ook per WhatsApp.
Of via E-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com
Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde
Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl
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Gemeente informeert (1)
Eenzaamheid
Iemand die eenzaam is, voelt zich op een pijnlijke manier
alleen. Hij of zij voelt zich niet verbonden met de wereld
om hem/haar heen en met de andere mensen.

Meer informatie

Veel alleen en oppervlakkige contacten

Op de website eenzaam.nl vindt u meer informatie en
ervaringsverhalen van andere mensen.

Mensen gaan zich vaak eenzaam voelen als ze te veel
alleen zijn. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook
mensen die veel mensen kennen, kunnen zich eenzaam
voelen. Zij missen dan toch iets in hun relaties met
anderen. Het contact is bijvoorbeeld te oppervlakkig.

Lokale informatie
Voelt u zich eenzaam? Misschien kan het bezoeken van
een van onze inloopvoorzieningen een eerste stap zijn
naar meer sociale contacten. Er zijn er heel erg veel in
onze gemeente.
Ook plaatsen veel mensen oproepjes op het
Vrijwilligersprikbord om samen koffie te drinken of dingen
te ondernemen. En er zijn verschillende (gezelligheids)
verenigingen actief in onze gemeente. Kijk hiervoor op
de Sociale Kaart. Neemt u verder ook contact op met
het Sociaal Team. De mensen die hier werken kunnen u
helpen.

Durf om hulp te vragen

Wanneer is eenzaamheid een probleem?

Hét vertrouwde adres
sinds 1897

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

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Maar sommige
mensen worden elke dag geplaagd door gevoelens van
eenzaamheid. Dan is eenzaamheid een probleem.

Om allerlei redenen kunt u zorg of ondersteuning nodig
hebben. Bijvoorbeeld omdat u vanwege een beperking
of ouderdom uw huis niet zelf kunt schoonmaken of
hulp nodig hebt bij het opstaan en douchen. Of u hebt
dringend hulp nodig voor uw kind. Zit u in deze situatie?
Durf dan om hulp te vragen.

Kunt u er iets tegen doen?
Voelt u zich eenzaam? Misschien helpen deze tips u
verder:
Neem contact op met het Sociaal Team of de
ouderenadviseur van uw gemeente. Zij kunnen u op weg
helpen iets aan uw eenzaamheid te doen.
Voor een luisterend oor kunt u ook bellen met de
luisterlijn.
Bezoek een inloopvoorziening in de gemeente. Dat is een
ontmoetingsplek waar iedereen binnen kan lopen en een
praatje kan maken of een kopje koffie kan drinken. Vaak
worden er ook activiteiten georganiseerd, zoals kaarten of
knutselen.
Soms moet u (weer) leren met mensen om te gaan en
mensen te vertrouwen. Uw huisarts kan u hierover meer
informatie geven.

Niet makkelijk
Om hulp vragen is niet makkelijk. U bent misschien bang
dat u anderen lastig valt met uw probleem. Maar u zult
merken dat anderen juist graag willen helpen.

U kunt niet alles zelf
Om hulp vragen wil beslist niet zeggen dat u hulpeloos
bent, maar getuigt er juist van dat u inziet dat u niet alles
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Gemeente informeert (2)
zelf kunt. Dat is helemaal niet erg. Niemand kan alles zelf.
En draai het eens om: U zou het toch ook geen probleem
vinden als iemand u om hulp kwam vragen?

Durf om hulp te vragen
Ga na voor uzelf waar u hulp bij nodig hebt. Maak een
lijstje met heel concrete klussen die gedaan moeten
worden. Bijvoorbeeld: ik heb vandaag iemand nodig die
boodschappen voor mij doet. En vraag om die hulp. U
zult zien dat er een grote last van uw schouders valt als u
eenmaal deze stap hebt genomen.

Dorpskamer
Onze samenleving verandert. Meedoen (participeren)
is het motto. Mensen zijn op zoek naar structuur,
een zinvolle bezigheid en het onderhouden en/of
verwerven van sociale contacten. Stichting Stadskamer
is een innovatieve voorziening voor (arbeidsmatige-)
dagbesteding voor iedereen binnen de Achterhoek.

De Huiskamer
Op Scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde
heeft Jongerenwerk Mazzel een huiskamer geopend
speciaal voor leerlingen van Marianum.

Windows 10 en de beveiliging
Dit is nu een rubriek waar Microsoft tot voor
enkele jaren op zijn zachtst gezegd niet sterk
in was. Vooral gebruikers én testers hebben
aangedrongen om zowel privacy als veiligheid
ter harte te nemen. Ik moeten erkennen dat
Windows 10 hier sterker uit de verf komt,
althans in die zin dat je als gebruiker via
Instellingen de nodige keuzes kunt maken en
geregeld afwijken van wat standaard ingesteld is.

Organisaties
Is er niemand aan wie u om hulp kunt vragen? Of is uw
hulpvraag te moeilijk voor de mensen uit uw naaste
omgeving? Dan kunt u aankloppen bij een van deze
organisaties:
het Sociaal Team van de gemeente
wehelpen.nl
vraagelkaar.nl
nlvoorelkaar.nl

Te beginnen met Privacy. In het openingsvenster
van Instellingen is dit het achtste item. Klik
daarop en je krijgt bijgaand scherm, beginnend
met het al belangrijke “Algemeen”. Hier staan
alle opties mogelijk “Aan”! Let wel:
Je Microsoft-account is gekoppeld aan een reclame-ID waarin persoonlijke gegevens omtrent app-gebruik zijn
opgeslagen. De in apps getoonde advertenties worden hierop afgestemd. Wil je dit niet, schakel dan de eerste privacyoptie uit.

Inloopvoorzieningen in Lichtenvoorde

Het Smart Screen-filter beoogt het surfen veiliger te maken: bestanden die je wilt downloaden worden eerst
gecontroleerd op kwaadwillige bedoelingen zoals Phishing naar creditcard- gegevens of inloggegevens van je
telebankieren, e-mailadres enz. Wordt een bestand als onbetrouwbaar aangemerkt dan krijg je een waarschuwing.
Besef wel dat hiervoor informatie met Microsoft wordt uitgewisseld... Beslis zelf, ik zou dit uit schakelen als je al beschikt
over een goede antivirusscanner, die ook bovenstaande euvels aanpakt.

In Lichtenvoorde kunt u op verschillende plekken mensen
ontmoeten. Kijk links in het menu voor meer informatie
over inloopvoorzieningen in de andere kernen.

Careaz Kom d’r in!
Vindt u het fijn om lekker bezig te zijn? Houdt u van
bakken, rummikub, gym, muziek, kaarten of biljarten?
Bent u op zoek naar aanspraak? Heeft u lichamelijke zorg
nodig en wilt u er toch eens even uit? Zoekt u een zinvolle
dagbesteding voor uw dementerende of depressieve
partner? Hoe de situatie ook is, u […]

’t Klinkerhofje
Voor iedereen die woont in De Klinke, De Franciscanerof Patronaatshof in Lichtenvoorde is ’t Klinkerhofje+
een makkelijke manier om contacten te leggen. In ‘t
Klinkerhofje kunt u andere mensen ontmoeten en
meedoen aan activiteiten.

Inloopcafé KBO Lichtenvoorde
Bij Inloopcafé KBO kunt terecht voor een kopje koffie/
thee of glaasje frisdrank. Er is een leestafel en u kunt
diverse spelletjes spelen (kaarten, dammen). De inloop is
toegankelijk voor leden van de KBO, maar ook niet-leden
zijn van harte welkom!

Inloopochtend bij de Johanneshof
U kunt er terecht voor een praatje of een spelletje
(rummikub, sjoelen, of een andere activiteit). Of zoek een
plekje aan de leestafel. U kunt er terecht voor een kopje
koffie/thee. Daarnaast kunt u ook rustig binnenwandelen
om de actuele expositie van dat moment te bewonderen.

Het derde item gaat over de analyse van je
handschrift: deze informatie wordt gebruikt voor
het verbeteren van (nog in ontwikkeling zijnde)
software voor handschriftherkenning. Aangezien dit
geen functionaliteit toevoegt, kan je deze optie even
goed uit zetten. Wordt er geen gebruik gemaakt van
locatiefuncties (zoals navigatie) dan kan ook de vierde
optie worden uitgezet.
Onder “Algemeen” staat Locatie mogelijk aan en geeft de optie Locatie aan apps en services toestemming om de
(bijvoorbeeld met GPS vastgestelde) geografische locatie te gebruiken. Op zich geen probleem en voor menig app
zelfs noodzakelijk om naar behoren te kunnen functioneren. Weet echter dat de opgeslagen locatiegegevens een
ideale informatiebron voor criminelen of hackers zijn. Via de locatiegegevens van pc’s of mobiele apparaten kunnen
zij achterhalen of je al dan niet thuis bent en daarnaast krijgt men inzicht in je dag- en weekschema. Overweeg de
mogelijkheid om aan specifieke apps de toegang tot je locatiegegevens te weigeren. Met de knop Wissen kan je de
locatiegeschiedenis handmatig wissen. Ik heb dit Uit gezet.
Nuttige Apps die je locatie nodig hebben – zoals kaarten of adresgegevens – kunnen dan per geval de toelating krijgen
om je locatie te gebruiken.
Lees verder op pagina 21
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Filmseizoen 2021/2022
De Treffer, aanvang
14.00 uur.

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
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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.
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.

Nog een interessant item is “Camera”.
De meeste pc’s en tablets/smartphones hebben
tegenwoordig een camera aan boord. De meeste
gebruikers weten niet dat die meestal standaard aan
staat, en externen de kans hebben om bij u binnen te
kijken! Schakel dit dus uit. Nog beter: dek het cameraoog, zoals wij, met een sticker af. Zo nodig kan je de
camera per app in- of uitschakelen.
Voor meer informatie hierover kun je vinden via de
onderstaande link:
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-10/camera-privacy-faq
Over Privacy valt nog zoveel meer te zeggen, maar in het bestek van een korte en bondige beschrijving lijkt mij dit
in eerste instantie voldoende. Voor de echte kenners die nog verder willen gaan is de onderstaande link wellicht
interessant.
https://www.schoonepc.nl/windows10/windows_10_instellingen_onderdeel_privacy.html

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.

28 jan. : Parasite ( 130 min.)
25 februari: Erin Brockovich (130 min.)
25 maart: De beentjes van sint Hildegard. (103 min.)

‘t Zwaantje - Zieuwentseweg 1 - 7131 LA Lichtenvoorde - Tel. 0544 371236 - info@zwaantje.com - zwaantje.com
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In de picture.... the queens of koersbal (1)

Ja zo mag je Dora te Moller-Klomberg (Vragender, 1935)
(rechts) en Miny Bruins-Wesselink (Rijssen 1940) (links)
terecht wel noemen.
Kom je op donderdagochtend in ‘De Treffer’ dan tref je
daar steevast op hun vaste plek deze twee energieke
dames achter de ‘teltafel’ aan. Wat doen zij daar en wat
beweegt hen om al zolang fanatiek KBO vrijwilliger te
zijn?
Zeg je koersbal, dan zeg je Miny en Dora. En vanwege
de naam, gegeven aan het jaarlijkse onderlinge ‘Jan te
Moller-koersbal-toernooi’, dan denk je in eerste instantie
aan Dora te Moller. Maar meteen in haar kielzog vaart
Miny Bruins. Boegbeelden van de Lichtenvoordse
koersbalscene. Beiden houden van het spelletje met
geplatte ballen (bowls) dat zij al sinds 1998 (Dora) en
2007 spelen.
Dora te Moller zag als oudste dochter, na 3 oudere broers
in het gezin Klomberg, het levenslicht in Vragender. Daar
ging zij naar de lagere school. In het grote gezin was werk
genoeg en Dora hielp haar moeder in het huishouden.
Daarnaast deed zij een opleiding tot coupeuse. Toen
de buurman van de overkant trouwde met een meisje
luisterend naar de achternaam te Moller. Ontmoette zij
Jan. Van trouwen komt trouwen. Zo was dat vroeger vaak.
En inderdaad.. een paar jaar later liep Dora als mevrouw
Te Moller aan de arm van Jan de Vragender kerk uit. Zij
vestigden zich in Lichtenvoorde aan de Patronaatstraat
waar 3 van hun 4 kinderen werden geboren. Naar
volle tevredenheid woonden Dora en Jan 34 jaar in de
Bernardstraat waarna zij het hogerop zochten in een flat
op ‘t Beekdal, Esstraat. Dat Dora niet alleen een vlijtige
huisvrouw was laat zich raden. Hobby’s waren er altijd
al, kaarten en rummibcubben, vissen, fietsen en vooral
niet te vergeten tennissen. Met dat laatste begon ze
toen de kinderen groter waren, op veertig jarige leeftijd.
En dat bleef zij maar liefst 40 jaar lang volhouden. Jan
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studeerde veel in de avonduren en verruilde zijn baan als
technisch medewerker bij Zeiler voor het leraarschap aan
de dr. Ariëns technische school, hier in Lichtenvoorde.
Toen Dora 55 jaar was, was er een grote ledenwerfactie
van de KBO. Jan en zij werden beide lid. In die tijd kwam
het koersbal sterk opzetten in Nederland. Bij de KBO
afdeling Lievelde werd het spel al beoefend. Het waren
Lieveldenaren die de mat en de platte ballen in 1998
in Lichtenvoorde introduceerden. Jan en Dora raakten
beide gefascineerd door het spel. Evenzo veel meer
Lichtenvoordse KBOers; een nieuwe KBO activiteit was
geboren.
Toernooien: Op 19 juni 2002 werd het eerste
gemeentelijke Malihali-toernooi gehouden (Mariënvelde,
Lievelde, Harreveld, Lichtenvoorde). Later werd het
deelnemersveld uitgebreid en kreeg het jaarlijkse
sportevenement de creatieve naam Malihagrotoernooi. (3x maal raden tot welke stad het spel ook
was doorgedrongen). Jan te Moller en Dora waren
de drijvende krachten achter deze gezellige jaarlijks
happening. En Jan mocht dat doen tot en met 2008.
Helaas overleed hij in maart 2009. Maar dankzij zoon
Peter wist Dora alle moed te verzamelen en was er een
paar maand later gewoon weer een koersbaltoernooi
in de tennishal. Vanaf toen onder de naam ‘Jan te
Mollertoernooi’. En sindsdien ligt de leiding op deze
dag in handen van Peter. Maar.. het zij gezegd: het werk
voorafgaand aan deze gezellige sportdag wordt gedaan
door Dora. Zij brengt op de fiets de uitnodigingen naar
de omringende dorpen. Zij heeft vooraf overleg met
de penningmeester van KBO over de financiën. Zij
verwelkomt de gasten. En…zij zet, weliswaar met hulp
van vriiwilligers, op de zondagmiddag voorafgaand aan
het toernooi de lijnen uit en de stoelen langs de velden
klaar. Corona zette een streep door de edities 2020 en
2021. Vraag is in hoeverre er in 2022 weer een Jan te
Mollertoernooi zal zijn. De komende tijd zal het leren.
Maar zeker is wel dat de wekelijkse bijeenkomst op
donderdagochtend in ‘De Treffer’ nog een heel lang leven
beschoren is. Daar is de groep vrij constant. Momenteel
zijn er wat zieken maar als iedereen aanwezig is, klinkt
het vrolijke geluid van 18 koersballers die niet alleen uit
Lichtenvoorde maar ook uit Groenlo en Aalten afkomstig
zijn. En daar zitten dan Dora en Miny als de queens van
het koersbal, achter de teltafel. Zusterlijk houden zij
nauwkeurig de standen bij. En tellen en rekenen kunnen
zij beide als de beste.
En dat laatste brengt ons al haast
automatisch naar Miny Bruins- Wesselink.
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In de picture....the queens of koersbal (2)
Miny maakte kennis met het spelletje in 2007. In Den
Diek werd gekoersbald en Jan te Moller wist haar over te
halen om lid te worden en mee te spelen. Miny was toen
al langere tijd woonachtig in Lichtenvoorde en fervent
tennister. Samen met Elly Eekelder heeft zij jarenlang
gedubbeld. Maar het indoorspel met de merkwaardige
ballen kon haar ook bekoren en al gauw had zij de
smaak goed te pakken. Hoe kwam deze Rijssense in
Lichtenvoorde terecht? Nou… aldus: Haar man Jan, met
wie Miny 2 dochters heeft, kreeg een baan in Bocholt. Het
jonge paar verhuisde van Twente naar het buitenland,
want dat is het tenslotte, en ging daar naar tevredenheid
wonen. Miny leidde daar een mooi sociaal leven; had
er een leuke baan en maakte veel vriendinnen. Maar op
enig moment wilden zij toch graag een eigen huis kopen.
Een Lichtenvoordse collega van Jan maakte de Bruinsjes
attent op nieuwbouwwoningen aan de Wentholtstraat in
Lichtenvoorde. Toen bleek dat de aannemer uit Rijssen
kwam, was de deal snel beklonken en werd er weer
verhuisd, dit keer naar Lichtenvoorde. Haar dochters,
toen nog heel jong werden leerlingetjes op de F.E van
Veldenschool, tot Miny’s verdriet vrij ver uit de buurt
liggend. Liever had zij de meisjes op de buurtschool
gezien maar ach.. in die tijd was de lijn tussen R.-K.
scholen en PC scholen nog vrij dik. (Inmiddels is een
van de dochters al jarenlang, tot volle tevredenheid,
als leerkracht verbonden aan een R.-K. school Het gele
Park. Tijden veranderen, gelukkig maar! Eenmaal in
Lichtenvoorde gesetteld, wilde Miny weer aan de slag.
Omdat zij op de ULO altijd al veel affiniteit had met cijfers
en tellen, lag een baan in die richting voor de hand. Zij
kwam op de Ludgerusschool (juist… daar op de plek waar
haar dochter nu werkzaam is) aan de Varsseveldseweg op
kantoor en regelde van daaruit alle busvervoer voor de
leerlingen die vanuit alle windstreken naar het speciaal
onderwijs gebracht en gehaald moesten worden. Echt een
kolfje naar haar hand. Naast en na haar werkzame leven
deed Miny veel aan vrijwilligerswerk. Zij was actief voor
Prisma, het inloophuis voor mensen die geconfronteerd
werden met kanker, zij schonk koffie op Antoniushove en
dan natuurlijk tennis en koersbal.
Vanwege haar liefde voor cijfers en tellen, was het
vrij logisch dat Miny de leiding overnam toen Rikie
Nieuwenhuis stopte als telster bij de koersbalgroep
die op de maandagmiddag actief was. Helaas liep de
belangstelling op maandagmiddag terug en werden de
maandag- en donderdaggroep samen gevoegd. Was er
eerst nog even spanning of het die samensmelting wel
goed zou uit pakken… des te groter is nu het plezier
samen. Dora had de leiding op donderdag, Miny op
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maandag. Nu doen zij het tot ieders volle tevredenheid,
samen. De inmiddels al jarenlang aan de Esstraat
wonende Miny voelt zich als een vis in het water bij de
destijds nog uitgesproken Katholieke Bond van/voor
Ouderen. “Nooit geen verschil gemerkt”, aldus een
enthousiaste Miny. En zo moet het ook. En wat hun
donderdagmorgengroep betreft: “Het is zo gezellig en fijn,
ik kijk er steeds weer naar uit!” , lacht Miny breeduit
Wat mij betreft mogen deze dames nog heel lang
prominent aanwezig zijn aan hun teltafel in ‘De Treffer’.
NB: Op 3 sept. j.l. werd Dora de trotse en zeer gelukkige
over-oma van een kleinzoon. Gefeliciteerd!

Wat is koersbal?

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt
enigszins op jeu de boule. Omstreeks 1980 is de sport
overgewaaid naar Nederland. Omdat het een beheerste
vorm van bewegen is wordt het spel veel gespeeld in
het kader van ‘Meer bewegen voor ouderen’. Koersbal
wordt binnen gespeeld op een mat van 2x8 m. Er spelen
2 teams van 2 spelers tegen elkaar. Het ene team speelt
met 4 zwarte, het andere met 4 bruine afgeplatte ballen.
Bedoeling is om de ballen zo dicht mogelijk bij de Jack
(klein wit doelballetje) te rollen. De ballen rollen echter
niet in een rechte baan maar omdat het zwaartepunt in
de bal niet in het midden ligt, rolt de bal in een gekromde
baan. Volgt zijn eigen koers. Vandaar de naam. Het spel
vereist geen kracht, wel behendigheid en routine. In
Lichtenvoorde en omgeving wordt het spel in diverse
plaatsen gespeeld.
Interview Stien Pothof-Oolthuis. 2 sept. 2021
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Kennis maken met... Quirien de Graaf (1)

structuur is en gelijkmatig snijdt. Schuurpapier komt er niet
aan te pas, alles wordt met gutsen gedaan, waardoor de
structuur van het hout mooi naar voren komt.

Quirien de Graaf, houtsnijden/beeldhouwen
Elke dinsdagmiddag van 13.30
tot 16.00 uur worden er in 'de
Treffer', in ruimte 5, de mooiste
werkstukken uit hout gesneden
onder de bezielende leiding van
cursusleider Quirien de Graaf.
Reden genoeg om eens nader
kennis te maken met deze
bevlogen vakman.

Cursus houtsnijden/ beeldhouwen bij de KBO

Houtsnijkunst
Geboren in 1954 te Texel
kwam Quirien op 13 jarige leeftijd, in Lichtenvoorde
te wonen. Op de LTS dr. Ariëns leerde hij het vak van
timmerman en ging daarna de bouw in. Van timmerman
werd hij uitvoerder, vervolgens projectleider en daarna
bedrijfsleider. Zoals menigeen in die tijd die met 17 jaar
aan het werk ging, volgde hij daarna avondschool en
verschillende cursussen om zich verder te bekwamen,
tot het aannemersdiploma aan toe om een eigen
bedrijf te mogen starten
(vakbekwaamheidsdiploma).
Na 40 jaar in de bouw te
hebben gewerkt maakte
hij (noodgedwongen)
een carrièreswitch als
onderwijsassistent techniek.
Op de HAVO/VWO afdeling
van Het Assink lyceum
te Haaksbergen, waar hij
de laatste 7 jaar heeft
gewerkt, zullen ze hem
missen nu hij, samen met
zijn vrouw Magda, aan zijn
welverdiende pensioen is
begonnen. Toch is stilzitten
er voorlopig niet bij. De
werkplaats ligt nog vol
werkstukken voor het
vrijwilligerswerk van beide
en samen genieten ze van
hun 6 kleinkinderen. Dat
maakt dat ze nog bruisen
van de plannen en de
energie.
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Kennis maken met... Quirien de Graaf (2)

Zoals vroeger een ambacht doorgegeven werd aan de
volgende generatie heeft ook Quirien de liefde voor hout
met de paplepel ingegoten gekregen. Als kind al maakte
hij konijnenhokken en schoolwerkstukken van hout,
maar pas rond 2005 begon hij zich echt te interesseren
voor het hout snijden. Door zijn vader, die o.a. in Aalten
bij de Pol cursussen volgde bij Erich Welbers, raakte ook
Quirien besmet met het houtsnijvirus. Vader was toen
ook cursusleider bij de KBO. In 2012 stopte vader om
gezondheidsredenen. Hierna nam Quirien het stokje over.
Tijdens mijn bezoekje aan Quirien mocht ik een kijkje
nemen in de keuken van een houtsnijder en heb ik
de prachtige houtsnijwerken mogen bewonderen
waar het huis mee vol staat. Van tweedimensionale
wandkunstwerken tot ingewikkelde driedimensionale
beelden. Het verschil tussen houtbewerken en
houtsnijden werd aan de hand van voorbeelden
uitgelegd. Quirien vertelde dat zijn interesse voor
houtbewerken ontstond toen hij een tip kreeg dat er
een oude boerderij gesloopt zou worden en hij het hout
mocht gebruiken voor een nieuwe trap. Na de trap volgde
het maken van een tafel en een eikenhouten kast. Dit
was de aanzet tot zijn hobby houtbewerken en later
houtsnijden.
Vaardigheden die je nodig hebt bij het houtsnijden zijn
vormgevingsgevoel, gevoel voor houtstructuren en
-nerven, tekenen en 3D kunnen denken. Daarnaast is er
de vaardigheid tot het onderhouden- en scherphouden
van gereedschap, dat bestaat uit houtsnijmesjes en
verschillende soorten gutsen. Ook met een simpel mesje
zijn er al hele mooie werkstukken te maken. De collectie
voorbeelden en de te maken ontwerpen is door de
jaren gegroeid en zo veelzijdig, dat de keus enorm is. Er
wordt vooral gewerkt met Lindehout omdat dit gelijk van
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Tijdens de cursus legt Quirien alle technische termen en
handelingen uit. Hij loopt rond en begeleidt de cursisten
waar nodig. Zo vliegen de uren voorbij. Het is een gezellige
club, waar af en toe een lolletje en een geintje bij hoort,
maar waar veiligheid voor alles gaat. De basis van het
houtsnijden wordt eerst geoefend met proefstukjes, dit
om het materiaal te leren kennen en goed om te kunnen gaan met het gereedschap. Belangrijk is, dat je weet hoe je
het mesje en de guts vasthoudt en dat je altijd van je af werkt. Er wordt gewerkt op veiligheidsmatjes om wegglijden
te voorkomen en op het eind wordt er gezamenlijk opgeruimd en aangeveegd. Als iemand geen hout heeft om te
kunnen gebruiken kan dit op de cursus worden gekocht. Wie interesse heeft om mee te doen met deze mooie vorm van
houtsnijden onder leiding van Quirien kan contact opnemen via 06-20521985 of met Annie Domhof telnr. 351782.
Verslag: Ans Frenken

Kermis impressies

2e prijs: De Witte Brug: Schroothondjes
1e prijs: Groep Bluiminck: De schijtlijsters

3e prijs: Hooiland: Ravage
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Geduld (1)

Geduld (2)

Ja, even geduld tot de regen ophoudt, want al meldt de tekst op
het boekje dat het corso in zicht is, de foto zelf laat zien dat het
voor deze toeschouwers (nog) niet geldt. Met een boekje voor je
ogen of je hoofd naar beneden zie je namelijk niet zoveel, ook al
staat je bril in de goede richting.
De foto toont ook dat men er wel wat voor over heeft om het
corso langs te zien trekken. Helaas is ook voor dit jaar het corso
dat traditiegetrouw door de straten trekt voor niemand in zicht.
De organisatie zag de coronabui al hangen, bedacht een (w)
aardig alternatief en draaide daarbij de rollen om: het publiek
trekt langs meer dan dertig Dahlia Kunstobjecten, waarbij het
onthaald wordt op muziek en straattheater.

Straat– en veldtheater
Straattheater op volle sterkte, dat is de Slag om Grolle. Of moet je
ook spreken van veldtheater? Straten en weilanden van het dorp zijn
dan het podium en decor van een uniek theaterstuk van gigantische
omvang, met vele honderden acteurs. De regie is natuurlijk gebonden
aan het verloop van de geschiedenis, maar vorige edities hebben
geleerd, dat er variaties mogelijk zijn. En niet iedere re-enactor
heeft een tot in detail uitgewerkte rol. Er wordt dus naar hartenlust
geïmproviseerd, al kun je er natuurlijk niet zomaar een slag naar slaan.
‘Theaterbezoekers’ komen echt niets tekort.
Of de organisatoren zich dit jaar zonder slag of stoot overgegeven
hebben vanwege de coronamaatregelen en dreigend
besmettingsgevaar weet ik niet, maar in ieder geval zonder
slag. De evenementenbranche zit in het hoekje waar de slagen
vallen en dat men in Groenlo niet aan de slag kon met de
organisatie, was natuurlijk een behoorlijke tegenslag, waardoor
men behoorlijk van slag geweest zal zijn. Zeg maar: uit het veld
geslagen.
De slag is dit jaar dus al verloren voor hij geleverd is.

Geveltheater
Nee, dit is geen verslag van de
editie van 2021, maar vanwege
‘straattheater’ vooral een kijkje in
mijn fotoarchief. Dat dit grootse evenement bij veel inwoners van Lichten-voorde leeft, wordt
al weken voor de tweede zondag van september duidelijk door de vele corsovlaggen die de
gevels sieren. Ook ik heb zo’n vlag, na mijn import in Lichtenvoorde aangeschaft omdat ik mij
steeds sterker met het dorp verbonden voelde en respect kreeg voor de gemeenschapszin
waardoor het corso elk jaar weer gestalte krijgt. Die vlag heeft wel concurrentie van een
stokroos van 4.50 meter, die zich tegen de vlaggenstok aan gevlijd heeft. In lengte wint hij het
ruim, maar ik denk dat hij het in de strijd met de dahlia toch zal afleggen.

Openluchttheater

Straattheater
Tijdens de corso-optocht was er altijd al straattheater te zien waar geen regisseur aan te pas kwam. Spontane
tafereeltjes, die voor oplettende toeschouwertjes een bonus zijn bij het evenement en voor mij uitdagend en
aantrekkelijk om te ontdekken en vast te leggen. Het kost tijd en een andere manier van rondkijken, waarbij de
corsowagens een prachtig decor zijn, dat ook behoorlijk veel aandacht trekt. En je moet ook veel geluk hebben dat zo’n
verhaaltje zich voor jouw ogen afspeelt. Bij zo’n beeld kun je je fantasie de vrije loop laten:
Moet een eenbenige wagenduwer tweemaal zo hard werken als anderen? Waar zit een mogelijk ander been?
Riep er onder die wagen iemand tegen dat knaapje dat ie moest help’n druk’n? Je kunt niet jong genoeg beginnen en ….
alle beetjes helpen tenslotte.
Drinkpauze tijdens de optocht. Je hebt de fles al in je mond, maar je krijgt er zo alleen niets uit. En nu?
(Ik kan jullie vertellen dat het dit vrolijk uitgedoste dametje uiteindelijk gelukt is.)

Voor de volgende Zwarte Cross moeten we ook nog geduld
hebben. De van oorsprong illegale activiteit is uitgegroeid tot een zeer gewild, inventief, veelzijdig, humorvol en enorm
openlucht-theater, waar op en vooral rond de podia veel
te beleven is. Ik heb geprobeerd de sfeer ervan in een
foto vast te leggen. Dat is redelijk gelukt, al ontbreekt een
belangrijk element. De Feestfabriek had nog de hoop dat
het festival verschoven kon worden naar eind september,
maar het uiteindelijk scenario bleek nog zwarter dan de
cross. Er komt wel een bescheiden alternatief, maar het
echte feest met z’n gemoedelijke sfeer zal door zeer velen
worden gemist. Over mist gesproken: een onmisbaar
rekwisiet bij alle drie de grote evenementen is rook.
Het maakt de zaak spannender of geheimzinniger, maar
plannen kunnen er ook in opgaan.
Nog een jaartje geduld, en
dan kunnen we hopelijk weer
genieten van een met grootse en aantrekkelijke evenementen gevuld 2022. Onthoud goed
waar je de corsobierviltjes, corsosokken en Crossattributen opbergt, want je zal ze volgend
jaar maar nodig hebben.
Misschien moet er tijdens de corso-optocht wel weer als vanouds wat extra geduld
opgebracht worden omdat een wagen niet door de bocht kan komen, te hoog is voor
een lantaarnpaal of boom of een mankement vertoont. Dat geduld kan door de meesten
waarschijnlijk wel opgebracht worden, het hoort er een beetje bij.
En mijn corsovlag heeft de stokroos maar omarmd. Lief hè. Geduld, alles komt goed.
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Kortingen

Weekoverzicht aktiviteiten

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. Maar…. voor nieuwe leden,
zij ontvangen geen pas meer, geldt de welkomstbrief met daarop het lidmaatschapsnummer, als zodanig. Ook dient u zich te
legitimeren met bijv. paspoort, rijbewijs of identificatiebewijs.
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Dijkstraat 5:
Voor € 34,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 maal per maand, verantwoord sporten onder leiding van een fysiotherapeut.
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. 0544-375555)
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.

Verspreiding van ons blad 'De Treffer’
en magazine 'Vijftig+'
Schema van voorbereiding voor 2021 (Onder voorbehoud)

NUMMER

Uiterste inleverdatum kopij

Distributie

nr. 11, november
nr. 12/1 dec./jan.

07 oktober
11 november

28 oktober
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.
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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)
14.00uur Leesclub (eigen planning)
14.00-15.00 uur MBVO
14.00-16.00 uur Jeu de boules (buitenbanen)
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgen

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

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

Woensdag:
Seniorenkoor: startdatum uitgesteld
09.30-10.00 uur 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)
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KBO en Corona
KBO
De persconferentie van 14 sept. geeft ons Nederlanders
iets meer lucht en levensruimte. Maar voorzichtigheid
is de moeder van de porseleinkast. En dat gezegde gaat
voor het Coronavirus en het omgaan daarmee zeker
op.
Daarom voor wat betreft uw bezoek aan ‘De Treffer’:
• Wij gaan ervan uit en vinden het vanzelfsprekend dat
u gevaccineerd bent.
• Dat betekent dat u minimaal in het bezit bent van een
van de volgende bewijzen:
1. De Coronavaccinatie-app QR code op uw telefoon.
2. De QR code in papierenversie ( zie onze KBO website)
3.De RIVM registratiekaart Coronavaccinatie (Met oranje bovenbalk, deze hebt u ontvangen na de tweede prik; zie foto.)
4. Een geldig negatief testbewijs
• U kunt zich identificeren.
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en ev. na gebruik van materialen.
• De 1,5 m maatregels is niet meer echt van kracht maar wel raadzaam. Houd zoveel mogelijk afstand.
• Was uw handen regelmatig.

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

op één plek,
we helpen je graag.”

Openingstijden:

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

Bestuur en ondersteuning

Viering Nationale Ouderdag Erve Kots
2 oktober: Het mag doorgaan!!!
Na de persconferentie van 14 september j.l. is het duidelijk
dat deze gezellige middag doorgang mag vinden. Mensen
die zich aangemeld hebben kunnen komen en worden om
14.00 in de zaal verwacht.
Kom op tijd want we bevinden ons in een
horecagelegenheid en daar is de Corona-controle zeker
van kracht**).
Houd uw bewijs van vaccinatie en identiteitskaart/
paspoort bij de hand. Een speciale toegangskaart is voor
de Lichtenvoordse aangemelde leden niet nodig. Hun naam staat op een aangemaakte lijst en wordt bij binnenkomst
afgevinkt. De penningmeester incasseert, zoals op aanmeldstrook vermeld, na 2 oktober de kosten. Veel plezier.
**) NB. Wijziging van de maatregel kan mogelijke zijn. Dit artikel is opgemaakt dd. 18 sept. 2021.
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Lidwien Reukers
voorzitter 
tel. 06-2334 9971
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 / 06-5476 5067
Hans Winters
redactie/pr 
tel. 06-8327 4062
Hans Halink
Algemeen
tel. 374744

De Treffer 

Reizen:
Evy Veuger-van der Kamp 
Lidy Borgers-Kluit			
Thea Elferink-ten Have 

tel. 371589
tel. 373300
tel. 373878

Vrijwillige Ouderenadviseurs:
Thea Elferink-ten Have, coördinator

tel 373878

Vrijwillige Belasting/adviesservice:
Henk van Beek, coördinator

tel. 370255

Ledenadministratie:
Joke Wolterink 
Annette de Jong-Hassing 

tel. 397073 (via secr.)
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
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GUVUitvaartzorg
• Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Wilt u begeleid worden door onze
betrokken professionals?

• Één vertrouwd aanspreekpunt
• Zonder winstoogmerk - de laagste tarieven!
• Waar men ook verzekerd is, GUV helpt!

Etienne

Willy

Marijke
Tim

Tom

Maike

Gerard

Bel altijd eerst GUV!

Alleen zo kunnen wij onze
persoonlijke dienstenverlening
én laagste tarieven garanderen.

Thijs

Ans

Willemijn Xandra

Henk-Jan

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.

GUVUitvaartverzekering ook non-profit!

Koopsompolis van GUV - belasting besparen en/of geld reserveren.
GUV heeft een koopsomverzekering die ervoor kan zorgen dat u een ﬁscaal voordeel kunt
behalen. Daarnaast kan dit ook belangrijk zijn voor het geval u in een verzorgingshuis of verpleeginstelling 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!

T: 0800 - 08 09 | www.guv.nl

