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

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

Zowel privé als zakelijk

Albert Heijn

De meeste en beste aanbiedingen

Varkensmarkt 12  Lichtenvoorde    
Tel. 0544 37 16 50   www.ah.nl

Dat is het van Albert Heijn

Alle AH Varkens-
karbonades
Bijv. ribkarbonades
2 stuks
Per 250 gram
Actieprijs per kilo 5.241.31/1.75

25%
korting

De actieprijzen variëren van 1.07-2.70

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

/5.00

€1 
korting

De actieprijzen variëren van 2.00-4.00

AH Rundergehakt 500 gram en
kipgehakt 300 gram
Alle varianten, combineren mogelijk
2 schalen5.00/5.78-/7.38

2 stuks
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Kothuis
a p o t h e e k

Openingstijden:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.30

zaterdag van 11.00 - 12.00

Advies incontinentie; stoma; diabetes:

wanneer u vragen hebt over deze onderwerpen 
geven wij u graag advies

Bezorgservice:

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn,
bieden wij u de mogelijkheid om uw genees-
middelen kosteloos thuis te laten bezorgen.
Als u behoefte heeft aan deze service,
laat het ons dan weten.

Apotheek Kothuis, Esstraat 4, 7131 CT  Lichtenvoorde. Telefoon (0544) 376 000. Fax (0544) 374 010
Handelsregister nr. 08050909. ING 67.88.87.535

Rapenburgsestraat 32 • Lichtenvoorde
Tel. 0544-371419 • www.zeilertuinmeubelen.nl

Een goed oogonderzoek
kost u niets, alleen wat tijd.

• deskundige oogmeting  • zorgvuldige oogdrukmeting
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De Treffer is een uitgave van 

Krachtige

Belangen

Organisatie

Raadhuisstraat 18a, 
7131 CM Lichtenvoorde 
E-mail: info@kbolichtenvoorde.nl 
Website: www.kbolichtenvoorde.nl 
Bankrekening: NL27 RABO 0386 106 517
t.n.v. KBO Lichtenvoorde
KvK: 40102366

Telefoon secretariaat: 0544-397073 
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. 
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Contributie per lid per kalenderjaar: € 25,00
Aanmelden kan via website, via mail of op de 
inloopmorgens op de Treffer aan de Raadhuisstraat.
De 'Treffer' verschijnt 10 x per jaar

Redactie: 
Joke Wolterink, Ans Vonhof, Annette de Jong-Hassing,  
Ton Jolij, Ans Frenken, Hans Winters,  
Stien Pothof-Oolthuis

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

Wilt u ons steunen met een advertentie In 'De 
Treffer'? 
Wij nemen na uw melding aan 
info@kbolichtenvoorde.nl per omgaand contact met 
u op.

Foto voorpagina: Hans Winters
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 11 november 2021 inleveren  
van ondertekende kopij voor de 
KBO 'De Treffer' december 2021/januari 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

Als ik dit zo schrijf is het 
begin oktober. Een mooi 
moment om even stil te 
staan bij de resultaten van 
onze Ledenwerfactie. Veel 
nieuwe leden hebben wij al 
mogen verwelkomen. Daar 
zijn wij als KBO ontzettend 
blij mee. Maar niet iedereen heeft de Treffer, onze locatie, 
van binnen gezien. Wanneer je lid wordt, ontvang je 
een welkomstbrief met daarin een uitnodiging om op 
de koffie te komen. Tevens een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met andere leden en de mogelijkheden 
voor deelname aan tal van activiteiten. Kom binnen 
lopen, de koffie is snel gezet.
De dagen worden alras korter en de schemering valt 
eerder op de dag al in. Graag wil ik iedereen op het hart 
drukken om veilig te fietsen en zorg dat je opvalt. Dus zet 
je licht aan en fiets niet onverlicht weg van huis. Wees 
alert en voorkom ongelukken.
Verderop in het blad zijn tal van onderwerpen te lezen. 
Onder andere het interview met Henk Klein Tank. Henk is 
jaren de man die al veel leden heeft kunnen helpen met 
het geven van informatie  met betrekking tot gebruik van 
de mobiele telefoon. 
Het sportpark Vitaal heeft inmiddels een mooie opening 
gehad. Hr. Jan Markink mocht de officiële handeling 
verrichten. Het is een kleurrijke plek geworden waar je 
wordt uitgedaagd om te bewegen.
Houd alvast 20 december vrij in uw agenda. Dat is de 
datum waarop de KBO de kerstviering gaat organiseren. 
In deze Treffer lees je er meer over.
Bij de Bridgegroep is ruimte voor liefhebbers en het 
sjoelen gaat weer starten op veler verzoek.
Kom gerust een keer binnen lopen om te kijken of het een 
sport is die bij je past.
Ook op onze website kun je alle activiteiten vinden die 
bezocht kunnen worden.
Veel lees plezier.

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

Van de voorzitter
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Agenda
• 20 dec. Kerstviering bij ’t Zwaantje. 
• Welkom nieuwe leden: 10.30 uur: 30 nov. 28 dec.   
• Kerststop: van do. 23 dec. t/m zo. 2 jan. 2022 
• Kerstweek: Inloop café als gebruikelijk op di. 28 dec. en do. 

30 dec. 09.30-11.30 uur. 
• Nieuwjaarsreceptie: Dinsdag 4 jan. 2022 v.a. 09.30 uur. 
• 22 december: Kruisjassen
•  19 januari: Kruisjassen

Jaargang 2
nummer 11, november 2021

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, Attentie, 4
Schemaverspreiding 4
Van de bestuurstafel 5
Biljart- en bridgenieuws, Voa en 6
Belastingadviseurs 6
KBO Vitaal 7
Uitnodiging Kerstviering 8
Nationale dag van de ouderen 9
De fietscommissie 9
Voor onze zieken en jarigen, Zin in... 10
Opening Vitaal Sportpark 12
Stamppottocht 12
Ledenwerf - actie 13
Voor en door lezers, Rijbewijskeuring 14
De Gemeente informeert 15
Van Digibeet naar Digibeter 17, 18, 19
Biljarten 19
Film 20
Cursus digisterker 21
Omgaan met ...... 22, 23
Careaz, Antoniushove 24, 25, 26
Ervaar het OV 26
Oost-Gelre Regenbooggemeente 27, 28
Welzijn op recept 28
Kortingen, Café Doodgewoon  29
Weekoverzicht activiteiten 30
Bestuur en ondersteuning 31

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Attentie
Iedereen van jong tot oud op stap met Careaz electrocar. 

De e-car rijdt weer!!

Naar de kapper, naar de KBO inloop, naar de supermarkt, een 
familiebezoekje afleggen, medicijnen ophalen… 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. 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.
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Van de bestuurstafel
Beste leden, 

Elke eerste woensdag van de maand vergaderen we.   Aan 
de orde is geweest op 06-10-2021: 

• De voortgang binnen de 4 werkgroepen Welzijn, 
Educatie, Cultuur en Redactie/pr. 

• Evaluatie 1 jaar Fasv en nieuwe magazine 50+. 
• Financiën en ledenadministratie/ledenbestand.
• Ledenwerfactie: Groot succes. 
• Beleid m.b.t. niet gevaccineerde vrijwilligers. 
• Kerstviering 20 dec.
• Winter-/kerststop.
• Ingebruikname van nieuwe muntenautomaat per 7 

oktober.  
• SJOL: Voortgang nieuwe eigen ingang. 

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 . 

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’: 
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 
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: 
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 434 vervangen 
moet worden door 607. Nieuwe leden ontvangen 
een welkomstbrief met daarop tevens vermeld hun 
lidmaatschaps-/inschrijfnummer. 

NIEUWE MUNTAUTOMAAT in ‘De Treffer’.
De huidige muntautomaat in ‘De Treffer’ 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. 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.  

Met groet van het bestuur
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Biljart- en bridgenieuws

Voa en belastingadviseurs

Biljartnieuws; er is nog plek !
Door omstandigheden zijn er plekken open gevallen in een 
aantal biljartgroepen. 

o.a  woensdagavond 19.00-22.15.

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 51347611)

Bridgenieuws: Er is weer plek….! 
Op 3 bridgemomenten is weer plek voor nieuwe liefhebbers 
van het kaartspel. 

Heb je tijd om te komen spelen op dinsdagmiddag, 
woensdagavond of de donderdagavond, bel dan naar Ineke 
Janssen 

0544-373592 ( tussen 18.00-18.45 uur) Voor de 
bridgetijdstippen: Zie weekoverzicht activiteiten, achterin dit 
blad. 

Advies  en/of  praatje van de VOA  of een van de belasting-/( financieel) adviseurs.

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.

Bij vragen op het gebied van financiën, toeslagen, belastingen, buitenlandse pensioenen, belastingaangiften etc. 
verwijzen wij u naar de groep belastingen en adviezen.

Neem dan contact op het de coördinator van deze groep: de heer Henk van Beek (0544.370255). 
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(Er zijn nog  een paar plekken vrij) 
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. 
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. 

Enkele reacties van deelnemers:
 “Goh, dat was weer eens heel wat anders, wat een 
heerlijke les”. 
“De tijd vloog voorbij, wat een gevarieerd uurtje 
sport!”. 
“Tim heeft oog voor ons aller kunnen en weet ermee 
om te gaan”. 

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. 

KBO Vitaal met Tim Bader

BEATRIXPARK 24 • 7101 BN WINTERSWIJK • WWW.GELRIA.COM
VARSSEVELDSEWEG 36 • 7131 BJ LICHTENVOORDE • 0544-371406

Het beste 
voor mijn voeten

Praten, passen, meten

Tim Bader
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Uitnodiging
 

Kerstviering
op maandag 20 december 2021

Aanvang: 16.00 uur bij HCR ’t Zwaantje
(zaal open 15.30 uur)

Programma:

• Ontvangst waarbij koffie/thee wordt geschonken
• Oecumenische Kerstviering met samenzang  

m.m.v. ds. H. Hinkamp, em. past. medewerkster E. van den Bos
• Koffietafel

• Borrelen  met een gezellig optreden van muziekgezelschap ‘GEMAK’ 
• Verloting van kerstbloemstukken
• Sluiting rond 20.00 uur
• Er wordt een collecte gehouden t.b.v de parochiële Caritasvereniging PCI en de  

voedselbank 
  

Uw bijdrage als lid van de KBO is € 25,00 
 Net als vorige jaren hoeft u niet contant te betalen.

Het bedrag wordt automatisch afgeschreven
van uw bank- of girorekening.

U kunt u opgeven via onderstaande invulstrook. Wij hopen u te mogen begroeten! 

MAAR.. we zijn te gast in een horecagelegenheid; denkt u aan uw Coronacheque + 
identificatie ? 

Met vriendelijke groet,
Bestuur  KBO Lichtenvoorde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende  geeft  ..................... persoon/personen op voor de Kerstviering op maandag 20  
december 2021. Hij/zij geeft daarbij KBO Lichtenvoorde toestemming eenmalig  € 25,00 per 
persoon af te schrijven van zijn/haar rekening.

Naam:  .........................................................  Adres:  ........................................................................................................................

Naam:  .........................................................  Adres:  ........................................................................................................................

Naam:  .........................................................  Adres:  ........................................................................................................................

Ik, wij denken aan de Coronacheck en identiteitsbewijs! 
Aanmeldstrook inleveren op of voor zaterdag 4 december in de  
brievenbus Raadhuisstraat 18 a. 
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Nationale dag van de ouderen

De fietscommissie is op zoek......

Sfeervolle viering nationale dag van de ouderen.
Op 2 oktober was het weer dolle boel in de grote zaal bij 
Erve Kots. 245 enthousiaste dames en heren zongen uit 
volle borst mee op de vrolijke noten van De Slingetaler en 
country zangeres Sandra Vanreijs. 

Bij binnenkomst bleek dat de gasten zich prima hadden 
voorbereid: geen problemen met het tonen van de 
coronacheque app of van de papieren variant. Iedereen 
kon zonder problemen de horecagelegenheid binnen 
gaan. De aanwezige wethouder Jos Hoenderboom was 
al net zo blij met de herwonnen  vrijheid als voorzitter 
Lidwien Reukers die namens de gezamenlijke KBO 
afdelingen van Oost Gelre iedereen verwelkomde. 
De wethouder  was in zijn nopjes met een zo grote 

belangstelling voor deze middag. Samen vieren.. hoe fijn 
is het dat het weer kan en mag. En net zo enthousiast 
waren de zangeressen en de muzikanten. Ook voor hen 
was het weer de eerste keer dat zij hun kunsten konden 
en mochten vertonen. En wat hebben we daar met zijn 
allen van genoten! Ook de snert en het toetje na afloop 
waren klappers: “Doar ku’j ‘n dag wal wieter met deur 
kommen, good gevulden soep!” werd aan menige tafel 
geroemd. 

De organisatie lag dit jaar grotendeels in handen 
van afdeling Lievelde. Een dik applaus hiervoor was 
zeer terecht . Volgend jaar weer?! Wie weet wat het 
programma dan gaat worden? 

De fietscommissie is op zoek naar jou!

Op onze vorige oproep hebben meerdere mensen zich aangemeld. Maar vanwege hun andere hobby’s of 
werkzaamheden  bleek een combinatie  met activiteiten voor de fietswerkgroep moeilijk te zijn . Daarom deze herhaalde 
oproep:

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, dat kan ik  niet!”.         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
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Voor onze zieken en jarigen
Bestaat toeval? Op mijn eigen verjaardag kreeg ik de 
vraag of ik een stukje wil maken voor de rubriek  die 
al sinds jaar en dag in de vertrouwde handen van Ans 
Vonhof ligt Ach ja.. natuurlijk wil ik dat. 

Die dag lagen er een paar gezellige kaartjes in de 
bus en had de whats app al roodgloeiend gestaan. 
(Meneer Zuckerberg was de dag ervoor net een paar 
miljard armer geworden omdat zijn gehele systeem 
,met Facebook, Twitter en wat nog al niet meer, 
eruit lagen. Geen gewone ziel die met hem meeleed, 
vermoed ik). Maar gelukkig voor mij… werkte alles 
weer op mijn ‘feestdag’. 

En wat mag je jezelf dan gelukkig prijzen met het 
feit dat toch een aanzienlijk aantal mensen aan je denkt. Je spreekt elkaar soms maanden niet, je ziet elkaar te weinig. 
Maar op zo’n verjaardag vind je elkaar weer in het goede voornemen om elkaar weer eens snel te treffen. Het werd een 
verjaardag die  weer verdacht veel op die van voor de C-periode leek. Meer mensen die even aanwipten. En daarnaast 
een echte wat grotere visite op een andere, geplande dag, om ook de heuglijke jaarwisseling van man tegelijkertijd te 
vieren. Gelukkig het kan weer. 

En ik hoop voor iedereen dat u gaat genieten van die herwonnen vrijheid. Het hoeft niet al te uitbundig maar een beetje 
achterstallige gezelligheid inhalen lijkt me heel gezond voor lichaam en vooral de geest. En die gezondheid wens ik 
ook iedereen die wat langer van de normale routine van alledag verstoken moet blijven. Een hart onder de riem voor 
iedereen die niet zorgeloos of  zonder beperkingen  aan de dag kan beginnen. En misschien is het volgende wel een goed 
tip: Doe of elke dag je verjaardag is en wens jezelf op een mooi moment, met een gevuld (wijn-, water-, sap- of bier) glas 
van harte GEZONDHEID toe!  

Stien Pothof. 

Zin in… SJOELEN??? 

Ketsende schijven, spanning op ‘t gezicht, bijten op ‘t 
puntje van de tong, meteen raak in  vak  4 of alweer een 
‘bokje’ van stenen op elkaar? We kennen het allemaal 
van ‘t gezellige familie-, buurt-, gezins- of individuele spel 
SJOELEN. 
Bij de KBO kwam de vraag of er niet eens gesjoeld kan 
worden. Natuurlijk kan dat. De sjoelbakken zijn er, ruimte 
is er volop. Het ontbreekt alleen aan spelers. Voor wie dat 
graag wil, willen we tijdens de inloopochtenden met alle 
plezier de sjoelbakken weer ( bij wijze van spreken) onder 
’t spinrag vandaan halen . 

Na de Kerststop zouden we daar mee kunnen beginnen. 
Geef aan bij de gastvrouwen of – heren dat u wel weer 
eens een scheve schijf wilt schuiven. Wij zorgen dat de 
bakken er weer zijn  en sjoelen maar!  

Zin in...........?
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intercom-ict.nl
www.bakkerijoudewesselink.nl

brood
bolletjes
gebak
cake

chocolade

maar ook lekker...
onze vlaaien

met boterkoekbodem!

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

Bakkerij
Oude Wesselink

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

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

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen
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Opening Vitaal Sportpark bij Longa'30
Eind oktober 2018 presenteerde SAB (Stichting Accommodatie 
Beheer) van Longa door Marcel Eekelder het initiatief voor een stuk 
nieuwe sportaccommodatie op het Longa terrein. En vandaag 01-10 
was KBO als ondersteuner van dit initiatief aanwezig bij de officiële 
opening. En het mag gezegd; wat een prachtige aanvulling op alles 
wat het Longa park te bieden heeft.  

Marcel Eekelder als voorzitter 
van de SAB was blij met de 
komst van gedeputeerde Jan Markink, van de provincie Gelderland, wethouder Jos 
Hoenderboom en veel afgevaardigden van de diverse sportclubs die Oost-Gelre rijk 
is.
De opening van het park gebeurde door Jan Markink die het park ontsloot op 
aanwijzing van Marcel Eekelder, waarna Lidwien Reukers onze voorzitter en 
ondergetekende met de vele toeschouwers een demo mochten zien van de vele 
mogelijkheden die de accommodatie te bieden heeft.

In een slotwoord prees Markink de samenwerking van partijen, bijgestaan door 
de vele vrijwilligers en Jos Hoenderboom benoemde met name de KBO als 
potentiële gebruiker ,daar zitten het nieuwe roken was. Dus was zijn oproep “kom 
in beweging”.
Ook wij feliciteren Longa’30 met deze prachtige aanwinst en ook de KBO zal waar 
mogelijk gebruik van de voorziening gaan maken.  Hans Winters

DINSDAG 9 NOVEMBER 13.30 UUR. 
Ja, u ziet het goed, we gaan dit jaar nog een keertje op stap! We gaan weer onze gebruikelijke stamppot-tocht 
ondernemen. We maken een heerlijke rondrit door het Montferland. In Zeddam maken we een gezellige stop voor 
koffie met gebak. We vervolgen de rondrit en sluiten af met een heerlijke stamppot. Heeft  u zin om, voor de winter 
begint, nog een keer te genieten van een heerlijk middagje uit?  Meld u dan aan middels onderstaande aanmeldstrook.
De kosten bedragen:

Afhankelijk van het aantal deelnemers:
Bij 30 deelnemers € 46,50
Bij 40 deelnemers € 42,50
Bij 50 deelnemers € 40,50.
Tot ziens op 9 november. De reiscommissie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AANMELDSTROOK STAMPPOT-TOCHT 9 NOVEMBER.

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

ADRES  ....................................................................................................................................................................................................

AANTAL PERSONEN  ................................................................
DIEET.   ja/nee  (zo ja, welk)

Stamppot-tocht

Jan Markink(R) verricht de 
opening met Marcel Eekelder (L)

Gedeelte accomodatie naast 3 volleybalvelden
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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 september t/m  30 december 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.

Een kaart namens KBO:
Kent  u een van onze leden die langer ziek is of anderszins 
beperkt is in  de gewone dagelijkse dingetjes als 
uitstapjes, visietjes of wandelingetjes etc… geef het door 
via ons mailadres info@kbolichtenvoorde.nl  dan wordt er  
namens het bestuur gezorgd voor een mooie kaart . 

In deze rubriek stond de laatste keer nog de naam van 
José Waalderbos genoemd. Helaas is José ons op veel 
te jonge leeftijd ontvallen.  De mooie,  door José zelf 
gemaakte kaartjes, werden zeer gewaardeerd door de 
mensen die er een hebben ontvangen. 

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.
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 3896 7875. Het 
kan ook per WhatsApp. 

Of  via E-mail: rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com

Voor en door lezers

Rijbewijskeuring
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De gemeente informeert

Achterhoek in Beweging
Achterhoek in Beweging is een gezamenlijk initiatief 
van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 
Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk.
Sinds de start in 2014 is Achterhoek in Beweging 
uitgegroeid tot  een netwerk  van groepen mensen en 
organisaties die sporten en bewegen in willen zetten voor 
een samenleving waarin  iedereen gezond blijft en waarin 
iedereen mee kan doen .
Achterhoek in Beweging stelt de kracht van sport, 
bewegen en een gezonde leefstijl centraal in de 
Achterhoek. In het Regionaal Beweeg- en Sportakkoord 
(externe link) legt Achterhoek in Beweging samen met 
haar partners de ambities vast om dat te bereiken.

Regionale samenwerking en de uitvoering lokaal.
• De samenwerking gebeurt op regionaal niveau. De 

activiteiten voeren lokale sport(aanbieders) uit. Taken 
Achterhoek in Beweging:

• Inspireren en kennis delen.
• Faciliteren van activiteiten en interventies voor lokale 

inzet.
• Sterke partner door de krachten van acht gemeenten 

samen te bundelen.
• Monitoren en evalueren van de effecten en resultaten 

van alle activiteiten en Interventies

De gemeente Oost Gelre en “Samen in Beweging” 
Beweging is belangrijk, want het kan de gevolgen van 
veroudering vertragen en vitaliteit stimuleren. Beweging 
zorgt voor een beter uithoudingsvermogen, en sterkere 
spieren en botten. Zodat je dagelijkse activiteiten in en 
om huis kunt blijven doen. En de kansen op bijvoorbeeld 
een gebroken heup of pols kleiner zijn. Via beweging 
stimuleert u gezond ouder worden. Het project Samen in 
Beweging stimuleert ouderen om in beweging te blijven 
en sociaal actief te zijn. De gemeente Oost Gelre werkt 
samen met de gemeente Winterswijk en GGD Noord- 
en Oost-Gelderland om lokaal passende activiteiten te 
organiseren.  De beweegmakelaar van de gemeente, 
Jos Porskamp, kan u helpen een activiteit te kiezen 
die bij u past. Hij weet welke activiteiten er allemaal 
binnen de gemeente zijn. Hij kent ook de activiteiten die 
gericht zijn op oudere mensen. U kunt hem mailen via 
beweegmakelaar@oostgelre.nl of bellen naar 
06 - 19 91 06 91.

KBO en “Samen in beweging”.
De KBO heeft ook de nodige beweegactiviteiten in haar 
arsenaal. Denk aan jeu de boules ; koersbal; walking 
voetbal; yoga; Meer Bewegen Voor Ouderen; darten; 
fiets- en wandelclub etc. Ook door samenwerking te 
zoeken met collega organisaties en verenigingen probeert 
de KBO mede vorm te geven aan “Heel Oost Gelre 
Beweegt”.  In de vorige Treffer hebben we aandacht 
geschonken aan goed voorbeeld hiervan namelijk “KBO 
Vitaal”.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Michiel Krabbenborg. 
Tel: (0544) 39 35 61 of via de mail 
m.krabbenborg@oostgelre.nl   
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sinds 1897

Hét vertrouwde adres

Rapenburgsestraat 32   7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419   www.zeilerlichtenvoorde.nl
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
LET OP….LAAT JE NIET BEETNEMEN 
DOOR PHISHING MAILS!!!!
In het Juli / augustus nummer van vorige jaar hebben we al 
aandacht geschonken aan de WhatsApp fraude in coronatijd. 
In de vorige editie is de beveiliging van Windows aan de orde 
geweest. Toch blijft het belangrijk om elkaar te wijzen op 
de gevaren. Daarom nogmaals aandacht aan…..phishing  en 
informatie t.a.v. het melden van problemen !!!

Wat is phishing?
Bij phishing vissen fraudeurs aan de telefoon of via valse 
berichten of brieven naar vertrouwelijke informatie. Denk 
bijvoorbeeld aan bankgegevens en persoonsgegevens zoals 
je BSN-nummer en je wachtwoorden voor digitaal betalen 
en bankieren. Ze kunnen ook direct een betaalverzoek 
doen, bijvoorbeeld via Tikkie. Valse berichten kun je ontvangen via e-mail, per telefoon, via sms, via een chat app 
zoals WhatsApp en zelfs in een brief op papier. Phishing via sms (op je telefoon) wordt ook wel smishing genoemd. De 
fraudeurs hengelen met phishing mails bijvoorbeeld naar een kopie van je paspoort, rijbewijs of bankpasje, naar je 
wachtwoord, een éénmalige beveiligingscode voor internetbankieren, naar je pincode voor je bankpas, creditcard of 
mobiel bankieren of naar een directe betaling, bijvoorbeeld met een mobiel betaalverzoek.
Via een vals bericht kun je ook worden misleid om kwaadaardige software of apps op je computer, tablet of smartphone 
te installeren (malware, spyware of ransomware). Die malware kan op je apparaat terechtkomen via een bijlage in 
een e-mail die je moet openen of via een link naar een valse website waar je de kwaadaardige software of app kunt 
downloaden.

Steeds vaker persoonlijk
Phishing-berichten waren vaak onpersoonlijk, zonder je met je naam aan te spreken. Steeds vaker is phishing echter heel 
persoonlijk aan jou gericht, met je echte naam en andere persoonlijke gegevens, zoals je adres, je rekeningnummer of 
het kenteken van je auto. Jouw persoonlijke gegevens kunnen terechtkomen bij criminelen omdat ze per ongeluk zijn 
gelekt door een bedrijf of instantie, via gehackte mailboxen van familie of bekenden of omdat je die gegevens zelf op 
social media hebt gezet, voor iedereen zichtbaar. 

Zogenaamd van je bank
Veel valse berichten lijken zogenaamd van je eigen bank te zijn. Ook brieven op papier die 
van je bank lijken te zijn, kunnen vals zijn. Daar zijn drie mogelijke varianten van:

•   Bericht met link of brief met QR-code naar een valse website waar je de 
beveiligingscodes van je bank moet intikken. Met uiteenlopende smoezen vraagt je 
zogenaamde bank dat je op een link klikt of een QR-code scant. Er wordt spoedig 
een bedrag van je rekening afgeboekt, er wordt misschien een bedrag bijgeboekt, je 
rekening wordt geblokkeerd, er wordt beslag gelegd op je rekening, er is iets mis met je 
mobiele app… In alle gevallen is het zogenaamd heel dringend dat je op die link klikt of 
die QR-code scant. Via die link of QR-code kom je terecht op een valse website die als 
twee druppels water lijkt op de echte website van je bank. Op die valse website moet 
je dan zogenaamd inloggen met de gebruikelijke beveiligingscodes van je bank.
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Van Digibeet naar Digibeter (2)
 •   Bericht of brief dat je je bankpas moet opsturen, met 

link of QR-code naar een valse website. Het bericht of 
de brief maakt je wijs dat je bankpas niet meer goed 
zou zijn. Bij een valse brief kan zelfs een nepbankpas 
zitten. Je bankpas is zogenaamd verouderd, ongeldig, 
onveilig, onhygiënisch (corona!), voldoet niet meer aan 
de wet… Om een vervangende bankpas te ontvangen 
moet je zogenaamd eerst je huidige bankpas opsturen 
naar je bank of naar een recyclebedrijf. Om de nieuwe 
bankpas aan te vragen moet je op een link klikken of 
een QR-code scannen. Zo kom je terecht op een valse 
website, zogenaamd van je bank. Die valse website 
vraagt om je pincode of beveiligingscodes in te tikken.

•   Je wordt gebeld, zogenaamd door je bank. Op het 
scherm van je telefoon zie je misschien zelfs het 
echte telefoonnummer van je bank. De zogenaamde 
bankmedewerker aan de telefoon vraagt om je pincode 
of beveiligingscodes voor internetbankieren, om zelf 
transacties te doen (om zelf bedragen over te boeken) 
of om iemand van je bank thuis te ontvangen. De nep-
bankmedewerker kan je ook een sms, WhatsApp of 
e-mail sturen, met een link naar een valse website waar 
je zogenaamd moet inloggen met de beveiligingscodes 
van je bank.

Zogenaamd van een bedrijf of instelling

Je krijgt een vals bericht of valse brief die van de overheid 
of van een bekend bedrijf lijkt te zijn, bijvoorbeeld 
van de Belastingdienst of van je energiebedrijf. Het 
bericht of de brief probeert je wijs te maken dat je nog 
iets moet betalen of dat je geld terugkrijgt, zoals een 
belastingteruggave of onbetaalde energierekening:

•   Via een link of QR-code kom je in één of meer stappen 
op een valse website, zogenaamd van je bank. Die 
vraagt vervolgens om je beveiligingscodes voor 
internetbankieren of iDeal.

•   Via een link of QR-code kom je in één of meer stappen 
bij een vals betaalverzoek, bijvoorbeeld via Tikkie. 
Met dat betaalverzoek betaal je niet aan het bedrijf 
of de instelling maar aan oplichters .Lees meer over 
verschillende soorten valse e-mails, zogenaamd van 
banken, bedrijven of andere instellingen.

Zogenaamd van een goede bekende
Je krijgt één of meer berichtjes, zogenaamd van familie, 
een vriend of vriendin, via e-mail, sms of een chat app 
zoals WhatsApp. Het adres of mobiele nummer van de 
afzender kan het echte nummer van die bekende zijn, 
bijvoorbeeld omdat het door fraudeurs digitaal is gekaapt 
(gehackt). De zogenaamde bekende vraagt je om hem of 
haar snel geld te lenen of om een dringende aankoop of 
rekening voor te schieten, via een link of betaalverzoek:

•   De link leidt in één of meer stappen naar een valse 
website, zogenaamd van je bank. Daar moet je je 
beveiligingscodes voor internetbankieren of iDeal 
intikken.

•   De link leidt in één of meer stappen naar een vals 
betaalverzoek van de oplichters, bijvoorbeeld via Tikkie. 
Daarmee betaal je direct aan de oplichters.

Hoe bestrijden banken phishing?
Om phishing tegen te gaan, proberen banken valse 
afzenders (e-mailadressen of mobiele mummers) en 
valse websites op te laten sporen en te laten blokkeren. 
Je kunt de banken daarbij helpen door een phishing-
bericht waarin een bank wordt nagebootst, zo snel 
mogelijk te melden bij die bank. Daarnaast proberen 
banken verdachte transacties bij klanten te herkennen 
en onderscheppen. Bij het vaststellen van een verdachte 
transactie, kan je bank contact met je opnemen. Soms kan 
je bank de schade door phishing geheel of gedeeltelijk 
vergoeden, vooral bij phishing via een valse website die 
zogenaamd van je eigen bank was.

Met campagnes en voorlichting waarschuwen banken 
tegen phishing. Een echte bank zal je nooit aan de 
telefoon of in een e-mail, tekstbericht of brief vragen:
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Van Digibeet naar Digibeter (3)

Biljarten

•  om een wachtwoord, pincode of andere beveiligingscode te verstrekken.
•  om op een hyperlink te klikken waarmee je kunt inloggen bij je bank.
•  om een QR-code te scannen waarmee je kunt inloggen bij je bank.
•  om (een foto van) je betaalpas, creditkaart of inlogapparaatje op te sturen

– een nieuwe betaalkaart of inlogapparaatje wordt automatisch toegestuurd naar je woonadres;
– een oude betaalkaart kun je doorknippen, dwars door de vergulde betaalchip, en weggooien;
–  banken vragen nooit een oude betaalkaart of inlogapparaatje op te sturen om te laten recyclen, of om die aan iemand 

af te geven.

Waar kan ik phishing melden?
U kunt banken helpen om verzenders van valse berichten en hun valse websites te blokkeren door phishing mail of sms 
te melden door hem zo snel mogelijk te sturen naar de bank die wordt nagebootst. 
•   ABN AMRO: valse-email@nl.abnamro.com
•   ABN AMRO (alleen voor valse sms): 097 008 101 095
Let op: bellen of appen naar dit nummer is niet mogelijk.
•   ING: valse-email@ing.nl
•   Rabobank: valse-email@rabobank.nl
•   SNS: valse-email@sns.nl
•   ASN Bank: valse-email@asnbank.nl
•   RegioBank: valse-email@regiobank.nl
•   Knab: valse-email@knab.nl
•   Triodos Bank: valse-email@triodos.nl
•   Van Lanschot: valse-email@vanlanschot.com
•   ICS Cards (Int’l Card Services): valse-email@icscards.nl

Beste biljart-vrienden.
Woensdag 20 oktober 2021 gaan de K.B.O. 
kampioenschappen "de Olde Leu” van start.
Aantal spelers 26

In de tweede ronde wordt het gemiddelde herzien en 
naar boven afgerond.
Elke poule zorgt zelf voor een teller en schrijver, de telling 
is volgens het tien punten systeem.
Tussenstanden zijn te vinden aan de binnenzijde van de 
kastdeur of kijk op www.jostebrake.nl onder de knop:  
Biljart de Treffer.

Speeldagen:
De speeldagen zijn op: woensdagmorgen, 
donderdagmorgen en vrijdagmorgen. Gezien het aantal 
deelnemers beginnen we 's morgens om 9.30 uur. 

Per morgen wordt er op elke tafel 3 partijen gespeeld.
De tweede ronde wordt gespeeld op 1, 2 en 3 dec..
Kruisfinale en finale wordt gespeeld op vrijdag 10 
december.

Aanvang 19.00 uur.

Deelname: € 6,00 wordt automatisch van uw rekening 
afgeschreven. 

Succes en veel plezier.

Jos te Brake. 06 -51347611

Alleen mobiel bellen op: maandag tussen 11.00 en 12.00 
uur en op: woensdag tussen 18.00 en 19.00 uur
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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 

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.

28 jan. : Parasite ( 130 min.) 
25 februari: Erin Brockovich  (130 min.) 
25 maart: De beentjes van sint Hildegard. (103 min.) 
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Cursus digisterker (omgaan met je DigiD)

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

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:

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
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Omgaan met........(1)
TECHNIEK. 
Een woord dat met hoofdletters geschreven moet worden 
wanneer het Henk klein Tank betreft. Hij heeft ervan geleefd 
en leeft ervoor. In zijn werkzame leven als automonteur en 
docent speelde het de hoofdrol. Nog steeds is hij dagelijks met 
techniek bezig en in de cursus ‘Mobiele telefoon’ profiteren 
de Lichtenvoordse KBO-leden van zijn kennis van dit moderne 
stukje communicatietechniek. 

Het is dit jaar niet voor het eerst dat Henk leden mobieler 
maakt in het gebruik van hun draagbare telefoontje. In Nestor, 
het landelijke blad van de KBO, verscheen in 2013 al een artikel 
‘Handig met mobieltjes’ over zijn activiteit op dit gebied. Hij is er terecht trots op. In de les die in het blad beschreven 
wordt, was het gebruik van sms aan de orde. Tijdens de cursusmiddag die ik bijwoonde, behandelde hij de veelzijdige en 
veelgebruikte berichtenapplicatie WhatsApp. 

Techniek en onderwijs
Henk is een geboren Achterhoeker (Vragender, september 1944). Hij werkte als automonteur in Winterswijk,  haalde 
4 technische onderwijsakten en breidde zijn arsenaal aan technieken uit middels diverse cursussen, o.a. lassen en 
constructiebankwerken. In 1971 ging hij in Utrecht als docent autotechniek aan de slag. Na een jaar trok hij nog verder 
westwaarts en maakte enkele jaren op een technische school in Delft leerlingen wijzer. Toch bleef de thuisstreek trekken 
en Henk vertelt: “Het was heel bijzonder. In 1976 had ik in één week drie aanstellingsmogelijkheden voor het oosten van 
het land op zak, waaronder een bij de LTS in Lichtenvoorde”. Gunstige mogelijkheden voor huisvesting in deze gemeente 
gaven de doorslag. In 1990 werd hij adjunct-directeur en na een fusie in 1992 conrector van scholengemeenschap 
Marianum.

KBO 
Henk werd 17 jaar geleden lid van de KBO. Hij stortte zich niet meteen op allerlei activiteiten, maar zette zich wel voor de 
vereniging in. Zo distribueerde hij zeven jaar lang 5400 exemplaren van het landelijke bondsblad Nestor in stapels van 25 
tot 1250 stuks naar 29 verschillende afdelingen van de Achterhoek, een zware en tijdrovende klus. Dit moest hij loslaten 
omdat persoonlijke omstandigheden meer tijd opeisten. 

Het gezegde ‘Eens docent – altijd 
docent’ is zeker op Henk van toepassing. 
Hij heeft, ook na zijn pensionering, 
diverse cursussen gegeven. Bij de 
KBO begon dat ongeveer tien jaar 
geleden met het overnemen van de 
cursus ‘Zelfredzaamheid in en om het 

huis’. Deze ging na enkele jaren over in de cursus ‘Zelf klussen thuis’, waarbij allerlei technische klusjes uit de doeken 
gedaan werden. “Veel mensen wisten niet het verschil tussen een metaalboor, een steenboor en een houtboor. Na de 
theorie gingen we naar buiten en konden de cursisten, mannen én vrouwen, met de 
klopboormachine een stukje theorie in praktijk brengen.” 

Gelijktijdig kwam er een cursus ‘Omgaan met je mobiel’ bij. In het begin werden alle 
mogelijkheden besproken, nu ligt het accent op het gebruik van apps en fotograferen. 
Henk ontwikkelt het cursusmateriaal zelf en houdt daarbij rekening met wensen van 
de cursisten.
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Omgaan met........(2)
WhatsApp
Zes cursisten hebben plaats genomen rond de tafel en Henk 
memoreert nog even wat er de week ervoor aan de orde 
geweest is. Cursist Brigit was toen afwezig, maar merkt 
monter op: “Ik meld me voor de volgende cursus weer aan, 
dan krijg ik het wel mee.” Henk heeft het programma voor 
deze middag op het bord geschreven en licht het nog even 
toe. Na uitleg krijgt de klas een opdracht uit te voeren, waarop een ieder zich op het schermpje concentreert. Er wordt 
druk geveegd en getikt. Henk gaat rond om te controleren en te assisteren. Er worden vragen gesteld en opmerkingen 
geplaatst. Af en toe richt de meester zich weer tot de gehele klas: “Alles via Wifi is gratis.” en “Google weet alles van je. 
Waar je bent, wat je gedaan hebt waar je geweest bent.” en “Als je een bericht wilt versturen, moet de ontvanger wél 
bij je contacten staan. Zelf heb ik zó’n lijst met 240 contacten.” Hij illustreert zijn betoog met een gebaar van zijn armen. 
En met een lachje voegt hij eraan toe: “Want ik ben erg belangrijk.” Zo verloopt de les in een gemoedelijke sfeer. Henk 

legt uit, geeft opdrachten, controleert en ondersteunt. De een heeft soms wat meer 
hulp nodig dan de ander, maar Henk blijft enthousiast bezig. Er wordt gezwegen, 
gemompeld, gemopperd, gezucht, maar ook gelachen. Op een gegeven moment merkt 
Henk op: “Dit is voor mij een uitje!” Halverwege is er koffie, maar alle kopjes zijn nog 
niet leeg of er worden alweer vragen aan Henk gesteld. 
Cursist Wim is later gekomen, maar doet ook meteen ijverig mee, ook met grappen 
maken. Voor een grap richting Henk krijgt hij meteen op z’n kop, al is het met een paar 
velletjes papier. Hij was er volgens mij ook niet echt van 

onder de indruk. En wanneer hem een keer iets niet lukt, vraagt Henk: “Heb je alles wel 
betaald? 
Aan het eind van de les krijgen de cursisten huiswerk mee: een WhatsApp-bericht sturen 

waarbij delen van de tekst vervangen moeten worden 
door emoticons. Henk belooft ze voor de uitvoering ook 
een cijfer te geven.
Op mijn vraag hoe de cursisten de cursus ervaren, zijn de antwoorden zeer positief: 
“Heel nuttig.” ”Je steekt er echt wat van op en het is ook nog gezellig.”  En de meester 
krijgt ook nog een dikke voldoende van de klas. Na afloop praten we nog even na en 
dan gaat Henk weer naar een afspraak met iemand uit zijn buurt. 
 

Naoberschap
Contact met mensen, vooral met de kinderen (twee dochters, drie kleinkinderen) en de buren, is belangrijk voor Henk. 
In Utrecht en Delft vond hij geen naoberschap, maar legde hij wel de basis voor een jarenlange vriendschap. Dat clubje, 
waar hij nog steeds hecht contact mee heeft, is vrij recent wel weer kleiner geworden. 
In zijn omgeving is zijn kennis van techniek en de vaardigheid daarmee, goed bekend en regelmatig weet men hem dan 
ook te vinden voor de een of andere klus. Henk vindt het absoluut niet belastend, maar geniet er juist met volle teugen 
van. Het naoberschap deed zich andersom ook sterk gelden toen ziekte bij zijn vrouw en later bij hemzelf de aandacht 
voor andere zaken deed verminderen. De aandacht en steun die hij de afgelopen jaren daarbij 
ondervond en nog steeds sterk ervaart nu hij alleen is, zorgen ervoor dat hij weer meer plezier 
beleeft en ook meer aandacht aan andere zaken kan schenken. Hij tennist weer vaker en volgt nu 
ook de bridgelessen. Zijn kennis van techniek zal hem daarbij weinig voordeel bieden, maar bij deze 
cursus kan de leiding het zelfde adagium gebruiken dat Henk voor zijn eigen lessen bezigt: “Een kind 
kan de was doen, als je het programma maar kent. Ik leer jullie het programma.”  
Hopelijk kunnen anderen nog lang van zijn kennis én enthousiasme profiteren.

Erik van de Groep
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Careaz viert hoogste punt Antoniushove

Careaz viert hoogste punt nieuwbouw 
Antoniushove
Met een druk op de claxon van de bouwkraan gaf de 
heer Ten Holder, bewoner van Antoniushove, afgelopen 
donderdag het sein voor de onthulling van een 
bouwhekdoek. Het doek waarop hij met verschillende 
mede-bewoners staat afgebeeld, was onderdeel van de 
viering van het hoogste punt van de nieuwbouw van 
woonzorgcentrum Antoniushove in Lichtenvoorde. 

De traditionele meiboom, met hulp van de 
welzijnscoaches versierd door bewoners en bezoekers 
van Careaz, prijkte al op de top van het naast de Sint-
Bonifatiuskerk gelegen gebouw. Op het hoogste punt van 
maar liefst 13 meter en 26,5 centimeter. 

Met de opzet van de viering op de bouwplaats is rekening 
gehouden met de situatie rondom Corona. Bescheiden, 
maar zeker niet minder feestelijk daardoor. Op de 
bouwplaats was een vertegenwoordiging aanwezig van 
onder andere bewoners en familie, medewerkers, bij 
de bouw betrokken partners en gemeente Oost Gelre. 
Careazbestuurder Liedy Vennegoor nam het woord en 
sprak haar dank uit aan al het bouwpersoneel. Waaronder 
medewerkers van KlaassenGroep, hoofdaannemer van 
het project, en Wassink Installaties dat zorgdraagt voor 
al het installatiewerk. Zij ontvingen als dank een warme 
lunch. De naaste buren kregen een kleine attentie door 
de brievenbus en natuurlijk werd er ook op de tijdelijke 
huisvesting van Antoniushove feestelijk stilgestaan bij 
het behalen van deze mijlpaal. Zo verzorgden keuken 
en gastvrouwen voor de bewoners gebak en een heus 
‘pannenmoal’. 

Vennegoor stond eveneens even stil bij het feit dat deze 
toespraak een van de laatste handelingen van haar was 
in de rol als bestuurder. Enkele uren na deze viering 
nam zij namelijk afscheid van haar carrière bij Careaz. 
Na vele jaren zich vol passie te hebben ingezet voor de 
ouderenzorg in de Achterhoek ziet zij ernaar uit om meer 
tijd en ruimte te hebben voor haar privéleven. De werving 
van een nieuwe bestuurder is in volle gang. 

De bouw van de woonzorgvoorziening verloopt goed en 
volgens plan. Henk Vonk, directeur eigenaar van Fame 
Groep dat het plan ontwikkelde en zorg draagt voor 

de architectuur en het projectmanagement, gaf aan 
tevreden te zijn over de voortgang en erg trots te zijn 
op het resultaat. Naar verwachting zal het gebouw voor 
de zomer van 2022 worden opgeleverd en verhuizen de 
bewoners naar hun nieuwe appartement in het najaar 
van 2022. 

Het oude Antoniushove had 80 appartementen, in 
de tijdelijke huisvesting zijn dat er al meer en dit 
aantal wordt in het nieuwe woonzorgcentrum nog 
eens uitgebreid naar 104 appartementen. Het hele 
woonzorgcentrum wordt lichter, ruimer, moderner, 
met bredere gangen, betere technische voorzieningen 
en meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Ook 
aan de inrichting van het park aan de achterzijde wordt 
veel aandacht besteedt, zodat het een aangename 
buitenruimte wordt. 

Voor de toekomstige bewoners, veelal ouderen met een 
(intensieve) zorgvraag, is het belangrijk dat niet alleen 
de zorg en de dienstverlening, maar ook het gebouw 
bijdraagt aan een zo prettig en zelfstandig mogelijk leven. 
Daarom zijn in het ontwerp, ontworpen door architect 
Bob Hebben van Fame Groep, ook de kernwaarden van 
Careaz te herkennen. Persoonlijk, dichtbij en vertrouwd. 
De appartementen bieden ruimte voor ‘individueel 
geclusterd wonen’: de bewoner heeft zijn eigen, ruime 
appartement met privacy binnen de veiligheid en sociale 
cohesie van kleinere woonclusters, mét de zorg die nodig 
is. De verschillende buurtpleinen, het Grand Café, de 
buurtkamers en het keukenraam naast de voordeur van 
het appartement faciliteren de sociale ontmoetingen 
wanneer daar behoefte aan is. De appartementen zijn 
ruimer dan die in het oude Antoniushove, hebben een 
slaapkamer apart van de woonkamer en een grotere 
badkamer. Comfortabel voor de bewoners. En ook voor 
het zorgpersoneel, want er is voldoende ruimte om op 
een ergonomisch verantwoorde en prettige manier zorg 
te kunnen bieden.
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Over Antoniushove (1)

De nieuwbouw bestaat uit 104 appartementen, onderverdeeld in kleinschalige clusters van woningen. 
Het hoofdgebouw bestaat uit een dorpse villa, dorpse pandjes en een parkvilla. Vanaf de buitenkant een afwisselend, 
aantrekkelijk straatbeeld met mooie afwisselingen in bouwstijl, elk onderdeel met zijn eigen karakter. Binnen zijn al deze 
onderdelen met elkaar verbonden, vanuit het midden met het Grand Café en de centrale buurtpleinen. Het gebouw 
tussen het hoofdgebouw en de kerk heeft zijn eigen hoofdingang. 

Het ontwerp van het nieuwe woonzorgcentrum is geïnspireerd op de panden die vroeger op en rondom het terrein van 
Antoniushove hebben gestaan. De dorpse villa tegenover het gemeentehuis verwijst naar de historische villa Van Basten 
Batenburg, die op dezelfde locatie heeft gestaan. 

De dorpse pandjes hebben elk hun eigen stijl baksteen en verschillen qua aanzien net iets van elkaar. De villa in het park 
heeft een chique uitstraling met lichte bakstenen en moderne donkergrijze en zwarte accenten in de gevel.
Het gebouw tussen de kerk en het hoofdgebouw is geïnspireerd op het vroegere klooster St. Joseph met de daaraan 
verbonden meisjesschool. Met de 3 woonverdiepingen en de afmetingen van de kap benadert het ook het formaat van 
het historische gebouw.

Het appartement, een fijn thuis
Wat maakt dat iets een fijne plek is om te wonen? En hoe gaat Careaz ervoor zorgen dat de appartementen bij 
Antoniushove dat zijn? Natuurlijk heeft ieder mens een eigen beeld van wat een plek ‘fijn wonen’ maakt. Maar in de 
basis zijn er veel waarden die we gemeen hebben, zoals bijvoorbeeld de behoefte aan privacy, eigen regie, veiligheid en 
comfort. En deze kernwaarden zijn belangrijk geweest bij de ontwikkeling van de woonruimtes. 

Ruimte
De appartementen hebben een oppervlakte van circa 45m2. Dat is veel ruimer dan nu. Hierdoor zijn alle woningen ook 
geschikt voor bewoning door echtparen. Er is een woonkamer met keukenblok, een slaapkamer en een badkamer. 

Privacy
De slaapkamer is een van de woonkamer gescheiden ruimte, dus geen gecombineerde woon-/slaapkamer meer. Dat 
geeft meer mogelijkheden om de woonkamer naar eigen smaak gezellig in te richten. En om daar bezoek te ontvangen. 

Bron foto onder: FAME architecten
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Over Antoniushove (2)
Comfort en veiligheid
Om comfortabel zorg te kunnen ontvangen in de badkamer is er ruimte nodig. En die beweegruimte is er straks meer 
dan voldoende. Fijn voor de bewoner, en ook voor de zorgmedewerkers. 

Veiligheid staat hoog op de agenda. Op ieder gebied. Zo is de brandveiligheid van het appartement van het hoogste 
niveau. Wel zo geruststellend. 

Sociale omgeving
Het keukenraampje kijkt uit op een gemeenschappelijke gang. Geen enorm lange gangen, maar eigenlijk een soort 
straatje waaraan ook een aantal andere appartementen liggen. Er is altijd een gezellige buurtkamer of een buurtplein 
dichtbij. Fijn voor het opdoen en onderhouden van sociale contacten. 
Zo komt comfortabel wonen, ontmoeten en professionele zorg samen. 

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar

Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur en 
bel 038 – 303 70 10.
OV-ambassadeurs geven er antwoord op uw vragen over het gebruik van het OV. 

“Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, zeggen de OV-ambassadeurs. 

De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en 
gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein 
en bus.   

Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten 
over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u 
(onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. 
De OV-ambassadeur neemt met u het antwoord door.
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10 

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur 
Maandag en woensdag van 18.30 tot 20.00 uur 

Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur  OV-ambassadeurs
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!    p/a YMCA (uitvoerder project)
        Peterskampweg 12
        8031 LK Zwolle
        tel. 038-4540130
        e-mail: ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl

Ervaar het OV
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Oost-Gelre Regenbooggemeente (1)
Oost-Gelre wordt in oktober Regenbooggemeente
Roze 50+ vraagt aandacht voor seksuele diversiteit bij 
ouderen!

Liefdesrelaties bestaan in alle vormen. Toch is het 
niet altijd gemakkelijk om erover te praten, niet voor 
de betrokkenen zelf en evenmin voor mensen in hun 
omgeving. Onbekendheid en vooroordelen spelen een 
rol. Moet dat nou, die Gay Pride Parade? Onzekerheid 
over hoe mensen zullen reageren: Als ik vertel dat mijn 
dochter een vriendin heeft, valt het gesprek meteen stil. 
Ik maak me zorgen over mijn kleinzoon die liever een 
vrouw wil zijn, maar als ik daarover vertel, weten mensen 
niet hoe ze moeten reageren. Een andere levensstijl kan 
ook een barrière zijn: veel homomannen en lesbische 
vrouwen hebben geen kinderen en kleinkinderen en 
kunnen daar dus niet over meepraten. Maar hoe groot 
de verschillen ook zijn, de overeenkomsten zijn altijd 
groter. Ook mannen en vrouwen met een andere seksuele 
gerichtheid maken lange reizen, hebben een interessante 
carrière achter de rug, onderhouden een volkstuintje, 
verzamelen postzegels en leggen graag een kaartje.

Roze ouderen zijn in veel opzichten hetzelfde als 
heteroseksuele ouderen maar staan vaak anders in het 
leven. Velen van hen hebben een ander, soms moeilijker 
levenspad bewandeld dan heteroseksuelen. Uit recent 
onderzoek (december 2015) van het Sociaal Cultureel 
Planbureau (SCP) blijkt dat roze vijftigplussers vaker 
arbeidsongeschikt zijn, zij vaker denken aan zelfmoord of 
een poging daartoe; een op de tien kreeg 
het afgelopen jaar negatieve reactie op 
zijn/haar oriëntatie en maar liefst drie op 
de tien (31%) is naar niemand open over de 
gevoelens voor seksegenoten.                                          
In het kader van Winterswijk/Oost Gelre 
Regenboog gemeente willen wij aandacht 
besteden aan alle vormen van liefde en 
relaties, pleiten we ervoor dat we elkaar als 
mens kunnen leren kennen en respecteren.

Circa zes procent van de bevolking ouder 
dan 50 jaar is lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel of transgender of: heeft een 
andere seksuele gerichtheid. Dat betekent 
dat Nederland ruim 400 duizend roze 
vijftigplussers telt. Een groot deel van 

deze ouderen heeft geleerd hun seksuele voorkeur of 
genderidentiteit te verbergen.

Roze vijftigplussers lopen een groot risico op sociaal 
isolement: ze vereenzamen doordat ze zich afgewezen 
voelen, kunnen moeilijk aansluiting vinden bij 
heteroseksuele ouderen, worden vaker buitengesloten, 
gepest en gediscrimineerd. Met het ouder worden 
wordt men afhankelijker van de zorg. De meeste 
gezondheidsproblemen van roze ouderen zijn niet 
wezenlijk anders dan bij heteroseksuelen. Toch kunnen 
roze ouderen zich ten aanzien van professionals in 
de gezondheidszorg kwetsbaarder voelen dat hetero-
ouderen. Het gaat dan vaak meer om bejegening en het 
begrip voor de persoonlijke situatie dan om een wezenlijk 
andere medische benadering. In de gezondheidszorg 
wordt er meestal vanuit gegaan dat iemand 
heteroseksueel is. Roze ouderen zijn vaak niet open over 
hun seksuele voorkeur en leefstijl, onder andere vanwege 
angst voor discriminatie en een negatieve houding bij 
hulpverleners.

Door de veranderingen in de zorg (ouderen blijven langer 
thuis en de afbouw van verzorgingstehuizen) is de kans 
groter op meer eenzaamheid bij roze ouderen. Thuiszorg 
wordt nog belangrijker en als zorgverleners niet de 
sensitiviteit hebben om de eventuele homoseksualiteit 
te her- en erkennen en de roze ouderen houden zelf 
hierover hun mond dan blijft de onzichtbaarheid van deze 
groep bestaan.
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Oost-Gelre Regenbooggemeente (2)

Welzijn op recept

Roze 50+ (een samenwerkingsverband van ANBO, de 
belangenorganisatie voor senioren en COC Nederland, 
de belangenbehartiger voor Lesbische Vrouwen, 
Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders) 
maakt zich sterk voor de positie van Roze Ouderen in 
zorg en welzijn. Inmiddels is er een landelijk netwerk 
van 80 vrijwillige ambassadeurs. Een ambassadeur 
is iemand die op persoonlijke titel deel uitmaakt van 
het netwerk van Roze 50+ Nederland en zich inzet om 
roze ouderen meer zichtbaar te maken en hun positie 
te verbeteren. De inhoud van het werk kan variëren 
van het geven van voorlichting en het aangaan van 
gesprekken met (lokale) organisaties, gemeenten, 

gewesten en afdelingen van ouderenbonden, WMO 
raden, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. 
Daarnaast worden groepsactiviteiten georganiseerd waar 
roze ouderen in een veilige en gezellige omgeving elkaar 
kunnen ontmoeten. Er is een website opgezet door Roze 
50+ (www.roze50plus.nl): een virtuele ontmoetingsplaats 
voor roze ouderen, waar men alles wat te maken heeft 
met deze doelgroep kan terugvinden.
Roze ouderen kunnen bij het COC Twente-Achterhoek 
(www.coctwenteachterhoek.nl) terecht voor meer 
informatie en een luisterend oor.

Lou Ritzen

U bent door uw huisarts naar het Sociaal Team van de gemeente doorverwezen voor Welzijn op Recept.
In onderstaande flyer leest u meer informatie.
www.sameninoostgelre.nl of neem contact op met Ilse van de Kamp, onze vrijwilligerscoördinator.
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Kortingen
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.

Café Doodgewoon Achterhoek najaar 2021

‘Tussenland’: het land waarin je terechtkomt als je niet 
meer beter wordt’ 

Dit ‘Tussenland’ kent als het ware twee gezichten: een 
kant waarin het gaat om wat je belangrijk vindt in het 
leven: mensen, buiten zijn, eten of muziek. De andere 
kant is dat je ziek bent, pijn hebt, doodgaat, afscheid 
moet nemen. Beide hebben aandacht nodig. Deze 
levenslijn en ziektelijn moeten in balans blijven. Hoe doe 
je dat? En hoe kun je daar als naasten je plek in hebben?

In Café Doodgewoon komt een geestelijk verzorger 
hierover vertellen. Aan de hand van haar ervaringen 
gaat de geestelijk verzorger in op hoe mensen ieder op 
hun eigen manier zoeken naar een evenwicht tussen 
doorleven en afscheid nemen. Het afscheid waarvan je 
niet weet wanneer dat gaat komen. Er is daarnaast veel 
gelegenheid om uw eigen vragen te stellen, en om met 
elkaar in gesprek te gaan.

Café Doodgewoon wordt op drie verschillende plekken in 
de Oost Achterhoek georganiseerd, op alle data van 14.30 
tot 16.00 uur. Zaal open om 14.15. Toegang is gratis. U 
krijgt koffie/ thee aangeboden. 

2 november:   Kaasboerderij Weenink,  
Eimersweg 3 in Lievelde

11 november:   Buitencentrum Kerkemeijer,  
Ruurloseweg 51 in Borculo

18 november:  De Hofnar, Polstraat 7 in Aalten

Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar tel. 0622 243393. We volgen de 
coronamaatregelen van de betreffende locaties. Dat 
betekent dat de bijeenkomst toegankelijk is voor mensen 
met een vaccinatiebewijs of een negatief testbewijs. 

Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk 
Palliatieve Zorg Oost Achterhoek. De Rabobank sponsort 
deze bijeenkomsten.
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Weekoverzicht aktiviteiten

Antoniushove

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
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

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)
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

Bron foto onder: KlaassenGroep

Bron foto links: Careaz
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Bestuur en ondersteuning

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

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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