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Albert Heijn
Kruip

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

4.00/5.00

€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

sinds 1897

Hét vertrouwde adres

Rapenburgsestraat 32   7131 CZ Lichtenvoorde
tel. 0544 371419   www.zeilerlichtenvoorde.nl
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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: 0544-397 073 
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. 
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Contributie: per lid per kalenderjaar: € 25,00
Aanmelden kan via website, via e-mail of tijdens de 
inloopochtenden 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, Stien Pothof-Oolthuis,
Erik van de Groep, Marie Louise Venema-Voorhuis

Reacties en/of bijdragen aan 'De Treffer'
Kunt u inleveren per e-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.

Voorpagina: Erik van de Groep 
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 4 augustus 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer september 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Beste leden,

In het blad De Treffer leest u 
al jaren artikelen die een vaste 
rubriek zijn geworden. Om er een 
paar te noemen: Lief en Leed – 
Digisterker – van de Bestuurstafel 
etc.  
Deze artikelen worden door de redactie geschreven. Elke 
maand opnieuw spannen zij zich in om het nieuws te 
verzamelen. Zonder deze enthousiaste redactie zou het 
blad De Treffer er niet zijn. 
Vraagt u zich ook wel eens af: heb ik het goed gedaan? 
Wat had ik anders moeten doen? Voor de een kan het 
vertellen van een levensverhaal heilzaam werken en 
voor de ander het uitspreken van gevoelens. Uw kijk op 
het leven en uw levensovertuiging staan daarin centraal. 
Heeft u interesse in dit thema? Kijk dan op de website van 
www.willemlevensvragen.nl  Verder op in het blad kunt u 
er meer over lezen.
In de zomermaanden en eigenlijk het hele jaar door, 
wordt er door de commissieleden en hun coördinatoren 
hard gewerkt om het nieuwe najaar-/winterseizoen voor 
te bereiden. Maar daarnaast zijn ze altijd op zoek naar 
nieuwe activiteiten. 
Ook dit jaar hebben we een wisseling van de wacht.  
Zo gaan we afscheid namen van onze docente Engels,  
Ellen. De groep zal haar enthousiasme en gedreven 
deskundigheid zeker gaan missen. 
Maar gelukkig is Ton  er in geslaagd een nieuwe docent 
aan te trekken voor Engels en tevens een nieuwe docent 
die bereid is gevonden de Bridgelessen voor beginners op 
te starten. De docent stelt zich verderop in het blad aan 
u voor. Heeft u interesse om te gaan bridgen, lees dan 
verder om te zien hoe u zich kunt aanmelden.
Al met al opnieuw een zomerse De Treffer. Een blad dat 
telkens weer goed gevuld is en waar leden naar uitkijken.
Een blad dat 10 x per jaar door een grote groep 
vrijwilligers aan huis wordt bezorgd. Vaak staan zij op de 
bezorgdag al op de uitkijk om hun stapel in ontvangst te 
nemen. 
Een blad om trots op te zijn!

Warme groet,
Lidwien Reukers vz
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl

Van de voorzitter
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•  Zomerstop: Week 30-31-32 = maandag 25 juli t/m  
vrijdag 12 augustus

•  Inloopcafé geopend op dinsdag en donderdag tijdens de 
zomerstop van 09.30-11.30 uur. 

• 7 Daagse reis: maandag 25 juli t/m zaterdag 31 juli.    
• fiets 4 daagse: dinsdag 2 t/m vrijdag 5 aug.  
• Kruisjassen in 2022: 21 september, 14 december 
• Bingo: 26 oktober
• Vrijwilligersmiddag: 7 december 2022 !!!
•  Data kennismaken met onze voorzitter en rondleiding door  

De Treffer: 14 september, 19 oktober, 09 november., 

Jaargang 3
Nummer 7/8
juli/augustus 2022

Inhoudsopgave
Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, Wandelen 4
Van de bestuurstafel 5-6
Cursus Digisterker 6
Handig om te weten 7
Nieuwe KBO entree 8
Werkgroep Educatie 10
Afschid nemen....voorstellen 11
Oproepen 12
Even voorstellen 13
Voor onze zieken en jarigen 13
Workshop Paul Wieggers 14
Verslag busreis 17
Laat je foto spreken 18
Workshop levensvragen en zingeving 19
Van Digibeet naar Digibeter 20-22
Gemeente info 22-25
Zentangle 26
Bestuur en ondersteuning 27

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

WANDELEN 
 in beweging

Het kost je niets. Nou ja… een paar goede 
schoenen is wel aan te raden. 

Maar verder? Nada, noppes, niente, niks! 
Geen enkel eurootje dat jou verhindert 
om op gezellige wijze regelmatig aan de 
broodnodige beweging te komen. 

Bij onze KBO is al jarenlang een 
knoertgezellige groep wandelaars actief. 
Elke twee weken (even weken) wordt er op 

donderdagmorgen vanaf 09.30 uur gewandeld.  Veelal vanaf De Treffer. 
Maar mocht dat anders worden, dan krijg je via de appgroep thuis een 
berichtje. En is het weer echt te slecht dan zorgt datzelfde appje ervoor 
dat je niet voor niets naar het startpunt wandelt of fietst. 

Geert Anne, Rikie en Gonnie zorgen bij toerbeurt voor een steeds weer 
verrassende route met daarin een gezellige locatie waar gepauzeerd 
wordt. Daar kun je dan je eigen drankje nuttigen of gebruik maken van 
de koffie/thee/consumpties die daar geserveerd worden. (Die betaal je 
dan wel zelf, maar dat is logisch). 

Inmiddels zijn er rond Lichtenvoorde heel wat theetuinen en andere 
schitterende plekken ontdekt waar het goed vertoeven is na 5 tot 
6 km lopen. Want de tochten zijn veelal 10 tot 12 kilometer. De 
wandelgroep blijkt van meet af aan een schot in de roos. “Al lopend 
praat je gemakkelijker met wie dan ook over wat dan ook”. Dat is een 
algemeen feit en dat gaat ook voor de KBO-wandelaars op. 

Lees verder op pagina 7

Hebt u geen of een verminkt exemplaar 
van blad  'De Treffer' ontvangen, neem dan 

contact op met de heer Antoon Rooks, 
tel. 373768/06 4044 3802 of neem een 

exemplaar mee uit de lektuurbak in de gang.

Agenda
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Van de bestuurstafel

Beste leden,

ATTENTIE:
Zomerstop: Vanaf maaandag 25 juli. 
Start nieuwe seizoen: Maaandag 15 augustus.

NB: Tijdens deze zomerstop is De Treffer (ruimte 5) open 
op dinsdag- en donderdagochtend voor iedereen (lid of 
geen lid) die een kop koffie wil drinken, om een kaartje 
te leggen, te sjoelen, om te koersballen etc.  

Nieuwe leden… welkom bij onze vereniging!
 
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 
veel geld besparen. 

Voor nieuwaangemelde leden maar ook voor 
belangstellenden die reeds langer lid zijn, organiseert 
onze voorzitter een kennismakingsuur in De 
Treffer. Voorzitter Lidwien heet u op de volgende 
woensdagochtenden van harte welkom: 14 september, 
19 oktober of 9 november vanaf half 11 in De Treffer. 
Ze zal u ook rondleiden door het gebouw. 

Ledenpasjes: 
Het ledenpasje dat mensen, die al langer lid zijn, bij 
aanmelding hebben 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 
hun lidmaatschaps-/inschrijfnummer. 

Uit de vergadering van 1 juni 2022: 
• Start van de bouw van de entree waarschijnlijk op 15 

augustus. 
• Financiën: Corresponderend met de verwachtingen.

Diverse tariefvoorstellen liggen ter inzage. 
• Cultureel: Workshop P. Wieggers op dinsdagochtend. 

Zie verder in dit blad.
• Voorbereiding Fiets4daagse  ligt op koers.  

 

WELZIJN:
• 7 daagse reis wordt aangeboden. 
• Dagtocht is prima verlopen, zie verslag. 
• Er zijn voldoende vrijwilligers aanwezig bij de 

inloopochtenden tijdens de zomerstop. 
• Themamiddag over wonen i.s.m. Pro Wonen/ Careaz 

bijna rond. 
• Gespreksmiddagen over zingeving en levensvragen 

worden aangeboden in de herfstperiode. 
• Kennismakingsmaaltijd met Apetito in De Treffer in 

voorbereiding? 
EDUCATIE: 

• Nieuwe docenten zijn gevonden voor Engels 
en bridgelessen. Conclusie: Er worden weer  
bridgelessen/-cursussen aangeboden in R2.

• Diversen:  t.z.t. advertorials in ELNA betreffende 
themamiddag over wonen, inloopochtenden tijdens 
zomerstop en  KBO expositie in de bibliotheek van 15 
september t/m 04 oktober.

• Docenten en coördinatoren: Belangrijke of bijzondere 
data kunt u doorgeven aan Ton Jolij. Iedereen wordt 
verzocht tijdig mutaties voor de Activiteitengids aan 
te leveren. 

Rondvliegende ballen: Geen aansprakelijkheid!
Veel leden zetten, uit voorzorg tegen diefstal, hun fiets 
aan de achterzijde van het gebouw, bij de ingang aan de 
zijde van jeu-de-boulesbanen. In verband met eventuele 
calamiteiten is het erg belangrijk dat een royale doorgang 
open blijft.  Echter… in de avonduren willen er nog wel 
eens voetballen een kant uit vliegen waar ze niet horen 
te vliegen. Het zijn niet allemaal Messi’s en Ronaldo’s die 
op het Longaveld een balletje trappen. Longa ’30 en KBO 
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
schade voortvloeiend uit afgedwaalde ballen. Conclusie: 
Bij voorkeur de fietsenstallingen aan de voorzijde 
gebruiken!

KBO-PCOB magazine digitaal lezen op onze eigen website:  
U vindt het blad op onze huispagina; u scrolt helemaal 
naar beneden en daar vindt u de link in het grijze deel. 

Uw verenigingsblad is geen dagblad en dat heeft 
consequenties: 
We kunnen om diverse praktische redenen niet geheel 
up-to-date zijn. Dat betekent dat berichten in dit blad 
soms wat (te) laat verschijnen. Daarom verwijzen wij 
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Van de bestuurstafel (2)

DigiDsterker cursus

LAATSTE IN DIT 
NAJAAR!!

CURSUS 
DIGISTERKER 
(omgaan met je DigiD):

In de afgelopen 3 jaar hebben we deze cursus al 
verschillende keren aangeboden en dat was telkens een 
groot succes.
Geef je op voor de eerst cursus in dit najaar!!

• Woensdag 12 en 19 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
(Bij veel opgaves wordt er een tweede cursus 
georganiseerd.)

u graag naar onze website. Ton Jolij, Joke en Annette  
houden de boel zeer accuraat en actueel bij. 

MEUBILAIR terugplaatsen op de juiste plek
Samenwonen betekent samen afspraken nakomen. In ons 
geval is het de bedoeling dat samenwonenden KBO en 
Longa’30 de keuken en andere ruimtes netjes achterlaten. 
Nu is er hierover in al die jaren weinig tot niets te klagen 
geweest, maar toch ..... het meubilair dient op de juiste 
plek teruggeplaatst te worden. Er hangt een plattegrond 

op het magneetbord in de gang en op het zwarte bord 
in R5. Laat zeker geen tafels voor de kleine bar staan. Let 
er ook op dat de vaat opgeruimd wordt en tafelbladen 
schoon ‘opgeleverd’ worden. 

Overzicht weekactiviteiten: 
Zie overzicht op informatiebord in De Treffer en achter in 
dit blad alsook op www.kbolichtenvoorde.nl.

Met groet, 
Het bestuur
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Handig om te weten......
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 (06-5708 2818).
VOA’s maken graag een praatje met u, zij kunnen u 
helpen en/of doorverwijzen indien u met een complexere 
hulpvraag komt.

Bij vragen op het gebied van financiën, aanvragen 
toeslagen, belasting, invullen van aangifteformulier   
verwijzen wij u naar een groep bestaand uit 12 personen 
die u van dienst kunnen en willen zijn. Neem contact op 
met de heer Henk van Beek; coördinator groep vrijwillige 
belasting-/adviesgroep, tel. 0544-370 255.

Iedereen van jong tot oud op stap 
met Careaz electrocar.
De E-car staat voor jong en oud, die minder mobiel is en 
binnen een straal van 4 à 5 km wil reizen, ter beschikking. 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur 
met de chauffeur, tel: 06-2215 4721.
Een kleine vrije bijdrage wordt op prijs gesteld.

Altijd een warme maaltijd op tafel, 
ook al bent u geen kok?
Ziekte, een ongelukje, alleenstaand… er zijn diverse 
redenen waarom u opeens zelf niet meer voor uw warme 
maaltijd kunt zorgen. Neem dan contact op met Tafeltje 

Dekje Oost Gelre. Via e-mail: administratie@zwaantje.
com of neem contact op met het Sociaal Team Oost Gelre, 
tel. 0544-393 616 of sociaalteam@oostgelre.nl. Goed, 
gezond en regelmatig eten is van vitaal belang. 

Rijbewijskeuring CBR in Varsseveld
In de Achterhoek kunt u voor een betaalbare rijbewijs- 
keuring in Varsseveld terecht tegen het vaste tarief 
van 30 euro. De opbrengsten van de keuring komen 
ten goede aan een gezondheidsproject in Afrika. De 
keuringen vinden plaats op 27 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november en 
10 december. 
Aanmelding keuring bij de coördinator mevrouw 
Van der Meulen (bij voorkeur per mail: 
rijbewijskeuringvarsseveld@gmail.com) of 
What's app: 06-3896 7875. 
Als digitaal opgeven niet lukt, dan kunt u bellen naar 
bovenstaand nummer, maar dan s.v.p. tussen 16.30 en 
17.30 uur.
Locatie van de keuring: 
Het Borchuus, Kerkplein 3, Varsseveld
Arts: J. van Remmen
www.borchuus.nl/activiteiten-rijbewijskeuring
7051 CW Varsseveld

Zieke kennis of vriend(in)?
Kent u een van onze leden die langer ziek is of anderszins 
beperkt is in de gewone dagelijkse dingetjes als 
uitstapjes, visites of wandelingetjes, geef het door via 
ons e-mailadres info@kbolichtenvoorde.nl. Dan wordt er  
namens het bestuur gezorgd voor een mooie kaart.

Vervolg van pag. 4:  Wandelen

Er wordt gestart, je loopt bij toeval 
naast iemand en het gesprek komt 
als vanzelf op gang. Jong of al wat 
meer levenskilometers op de teller…
het maakt niet uit. Lopen en wat 
praten .. iedereen kan het en het 
blijkt gezellig en gezond. 

Zin om mee te lopen? Kom in de even weken naar De 
Treffer op donderdagmorgen om 09.30 uur.  Maar omdat 

er af en toe vanaf een ander adres gestart wordt is het 
handig om even contact op te nemen met 
Geert Anne Bijker 06 5578 4818
Rikie Schutten 06 4880 0162  of 
Gonnie Doppen 06 2614 4141      

3 organisatoren huldigen het gezondheidsprincipe: ‘We 
moeten in beweging blijven’. Dus wordt er de hele zomer 
door gewandeld. Mits de weersomstandigheden het 
toelaten. 
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De nieuwe KBO entree
De nieuwe entree van KBO Lichtenvoorde

We schrijven september 2021 als het bestuur zich regelmatig buigt 
over de zichtbaarheid van de KBO aan het gebouw De Treffer. Veel 
(nieuwe) leden en gasten kunnen de ingang van de KBO maar met 
moeite vinden. Besloten wordt de SJOL (beheerder/eigenaar van het 
gebouw) toestemming te vragen om een eigen ingang te creëren aan 
de Raadhuisstraatzijde, zodat we makkelijker vindbaar zijn.

Er wordt een voorstel gemaakt, nadat vele opties de revue zijn 
gepasseerd, om ten koste van de (vergader)ruimte 4 een ingang 
te maken met automatische deuren van voldoende breedte, ook 
geschikt voor rolstoel en scootmobiel. De bouwtekening werd 
gemaakt door Lines & Arcs (Henri Hummelink). 

Op ons verzoek gingen Jos Lansink en Bennie Berendsen ermee aan 
de slag, om een offerte-aanvraag voor te bereiden. Beide heren 
zijn vakkundig onderlegd en hebben een voorbegroting en een 
bestek omschrijving gereed gemaakt. Op basis daarvan is er een 
offerte-aanvraag de deur uitgegaan en gepresenteerd in de SJOL 
vergadering. 

In de vergadering  van 21 februari 2022 volgde de 
goedkeuring van het SJOL bestuur. Inmiddels had de 
gemeente in december vergunning verleend.

De werkzaamheden zullen, naar verwachting, starten 
in week 33/2022. We hopen in de herfst een prachtige, 
uitnodigende, zeer toegankelijke en zichtbare ingang te 
hebben naar KBO Lichtenvoorde.

Hans Winters
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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:  gesloten
dinsdag-donderdag:  9.30 - 17.30 uur
vrijdag:  9.30 - 21.00 uur
zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

 www.bettingbredevoort.nl

Schitterend wonen

Betting adv_01-20.indd   1Betting adv_01-20.indd   1 10-03-2022   12:1910-03-2022   12:19
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Van de werkgroep Educatie
De werkgroep is blij dat in deze uitgave van De Treffer de 
lezers kennis kunnen maken met twee nieuwe docenten 
binnen onze werkgroep.

Allereerst Wim Gerritsen. Hij neemt het stokje over van 
Ellen van Schie. Ellen heeft moeten afhaken omdat ze het 
geven van de cursus Engels niet goed kon combineren 
met haar gezin en haar werkzaamheden op het 
Graafschap College.  Het afscheid was met pijn in haar 
hart.  
Gelukkig hebben we Wim Gerritsen kunnen strikken om 
dit over te nemen. Wim heeft de cursisten al ontmoet en 
ook het nodige kort gesloten met Ellen.

Ook voor het geven van bridgelessen hebben we een 
opvolgster gevonden voor ons aller Jan van Zanten en 
Ineke Bijkerk. Zij hadden in de coronatijd al aangegeven 
niet nogmaals te starten met een nieuwe cursus. Mede 
omdat al twee jaargangen de cursus niet heeft kunnen 
plaatvinden. In die periode wel 2 jaar ouder geworden. 

Vandaar hun gezamenlijke beslissing om het stokje over te 
dragen. Jan en Ineke hebben kennis gemaakt met Sandra 
en zijn blij dat er een opvolgster is.

Jan en Ineke blijven beschikbaar voor de bridgeclub en 
zullen dus weer als vanouds de drives begeleiden. Ook 
zal Ineke de persoon blijven waar nieuwe aanmeldingen 
gedaan kunnen worden.

Alle personen die zich twee jaar geleden hebben 
aangemeld voor de cursus voor beginners zullen 
telefonisch worden benaderd. 

Alle verdere informatie zal te vinden zijn in de 
Activiteitengids en op onze website.

In ieder geval wenst de werkgroep Educatie een ieder een 
fijne vakantie en treffen we elkaar weer na de zomer.

De werkgroep
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Afscheid nemen van..., even voorstellen...
Het afgelopen seizoen

Mij is gevraagd een stukje 
te schrijven over hoe ik, 
‘iemand van buitenaf’, 
terugkijk op een seizoen 
Engelse les geven binnen 
jullie vereniging. 

Allereerst wil ik zeggen dat ik een zeer warm welkom heb 
mogen meemaken, zowel bij het eerste gesprek als bij de 
start van het seizoen toen de lessen begonnen. Ik vond 
het geweldig om te zien hoe het bestuur er alles aan deed 
om een cursus Engels ook dit afgelopen seizoen weer 
mogelijk te maken, hoe er meegedacht werd binnen mijn 
situatie en hoe open men stond voor suggesties. Bedankt 
hiervoor, het was fantastisch!

Dan de groep cursisten, een heerlijke gemêleerde groep, 
zowel in persoonlijkheid als in niveau Engels, maar 
allemaal even gemotiveerd en enthousiast over mijn vak. 
We hebben samen geleerd, gelachen en gehuild, het was 
elke week weer een nieuw feestje. Ik heb mij nog nooit 
zo fijn gevoeld binnen een groep ‘studenten’ en heb ook 
nog nooit eerder volledig mijzelf kunnen zijn tijdens het 
‘werk’. Iedereen stond overal voor open, probeerde alles 
wat ik van hen vroeg en gaf ook goed aan wat wel fijn was 
en wat niet binnen de verschillende onderdelen van de 
lessen. 

Als 32-jarig ‘broekie’ zie ik deze vereniging als een grote 
groep mensen die graag willen genieten van het leven. 
Met een bestuur dat alles in het werk stelt om een mooi 
programma aan te bieden met voor ieder wat wils en 
leden die, na opgave voor een activiteit, fanatiek aan 
de start verschijnen. Het voelde voor mij haast als thuis 
komen, zo open werd ik ontvangen, ik voelde mij direct 
welkom en geaccepteerd. Ik heb in een buitengewoon fijn 
seizoen onderdeel mogen zijn van deze mooie vereniging 
en vind het dan ook erg jammer dat het, voor nu, hier 
moet eindigen, maar de omstandigheden staan het 
voorlopig niet toe. 

Als laatste wil ik dan nog even toevoegen dat ik dit 
seizoen met meer passie dan ooit Engelse les heb 
gegeven, dit door de ‘studenten’, die mij lieten zien dat je 

wel degelijk motivatie kunt hebben om de taal te leren. 
Smeken om vrijwilligers, binnen een werkvorm, was 
er niet bij, sommige vrijwilligers teleur moeten stellen 
daarentegen wel, echt helemaal super om dit te hebben 
mogen meemaken. Iedereen gigantisch bedankt voor het 
mooie seizoen en hopelijk tot ziens!

Met vriendelijke groet en een knuffel, 
Ellen van Schie

Even voorstellen…

Mijn naam is Wim. 
Gerritsen. Ik ben 72 jaar 
en gepensioneerd docent 
Engels. 
Tot 2014 heb ik gewerkt 
op het Graafschap 
College als docent Engels 
en decaan. 

Vanaf half september ga ik conversatielessen Engels 
verzorgen bij KBO Lichtenvoorde. Daarvoor reis ik elke 
week vanuit mijn prachtige woonplaats Doesburg naar 
Lichtenvoorde. Ik heb reeds kennisgemaakt met de groep 
en dat is me zeer goed bevallen. Ook het contact met 
de vorige docent, Ellen van Schie, heb ik als zeer positief 
ervaren.

Ik ben al 46 jaar getrouwd met Carla en samen hebben 
we twee kinderen die reeds lang zijn uitgevlogen. In mijn 
vrije tijd (!) ben ik als taalmaatje actief en lees ik veel. 
Verder fietsen en wandelen mijn vrouw en ik veel en gaan 
we er graag met de caravan op uit.

Ik kijk ernaar uit om in september met een enthousiaste 
groep aan de slag te gaan.

See you in September! 
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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.

Herhaalde oproep KLAVERJASSEN

Zijn er belangstellenden voor klaverjassen tijdens de 
inloop (dinsdag- en donderdagmorgen), neem dan 
contact op met Stien Pothof, tel. 06 5025 2702. 
Wie weet krijgen we een paar liefhebbers bij elkaar.  

Oproep vrijwilligers
Het aantal activiteiten en leden van de KBO is 
toegenomen en daardoor zijn er te weinig mensen, die de 
verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Voor de donderdagmiddag zijn wij op zoek naar een 
aantal mensen die per toerbeurt twee aan twee 
wil zorgen voor de koffie/thee. Je zorgt dan voor de 
mensen die dan aan het bridgen, biljarten en line-
dancen zijn. Een vrolijk muziekje op de achtergrond is 
gegarandeerd. Kun je niet op donderdag, maar lijkt het 
jou leuk om ons vrijwilligersteam als gastvrouw/-heer of 
horecamedewerker te komen versterken? 

Neem dan contact op met Jose Jacobs: 06 53346876 of                            
Betty Hogenelst: 06 46577978

Met vriendelijke groet,
Thea Elferink en Lidy Borgers

Sjoelen
De sjoelschijven schuiven weer op dinsdag en eventueel 
op donderdag!

Op 1 maart zijn we begonnen met een paar mensen. 
En het mag gezegd: Het klinkt gezellig tijdens de inloop. 
Naast de fanatieke kaartspelers, handwerksters en 
praters aan de stamtafel misstaat het vrolijk gekets van 
de sjoelschijven in het geheel niet. Voor wie mee wil 
schuiven: Op dinsdagochtend tijdens de inloop (09.30-
11.30 uur) kunnen de bakken gebruikt worden. 

Maar wie op donderdagochtend ook even een scheve 
schijf schuiven wil… … niets houdt de gastheren en 
– dames tegen om even een plekje te zoeken waar 2 
tafels aan elkaar geschoven kunnen worden. Eventueel 
kan ruimte 3 ook gebruikt worden.  Pen, papier en de 
spelregels liggen er bij. Dus… iedereen kan aan de bak! 

Oproepen
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Even voorstellen...
Als (nieuwe) bridgedocent van KBO is mij gevraagd mezelf even kort aan jullie voor te 
stellen.
Mijn naam is Sandra Crooij, ik ben 54 jaar en woon in Winterswijk.
Doordat 2 van mijn zussen gingen bridgen en zij zo enthousiast waren over dit 
kaartspel heb ik mezelf voor mijn 40e verjaardag een bridgecursus cadeau gegeven. 
Een mooier cadeau had ik (achteraf gezien) niet kunnen bedenken. 

Nadat ik 2 cursussen had gevolgd ben ik lid geworden bij de Aaltense Bridge Club waar 
ik al 12 jaar met veel plezier bridge. Omdat ik heel graag mijn enthousiasme voor dit 
mooie spel wil overbrengen op anderen ben ik in september 2019 begonnen aan de 
opleiding tot bridgedocent. Helaas werd dit traject door Corona meerdere keren stil 

gelegd maar in november 2021 mocht ik mezelf gediplomeerd bridgedocent noemen!

En nu mag ik me voorstellen als bridgedocent van de Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers! 
Dat vind ik ontzettend leuk en ik heb veel zin om hier te beginnen. 

In mijn lessen zal de (individuele) aandacht voor de cursisten centraal staan. Mijn leidraad is het (leren) bridgen in een 
informele sfeer.

Komt de gedachte “Bridgen? Dat leer ik later wel een keer” u bekend voor? Wacht niet te lang en laat u verrassen en 
uitdagen door dit boeiende kaartspel. Ervaring met andere kaartspellen is niet noodzakelijk!

Misschien tot snel?

Voor onze zieken en jarigen

Het mag weer...

Voor onze zieken ziet het er heel wat zonniger 
uit. Ze mogen weer iedereen ontvangen. 
Wat een ellende was dat om toen 
naar een ziekenhuis of een woon- 
en zorgcentrum te moeten. 

In het ziekenhuis mocht er maar 
1 persoon per dag komen en 
bijv. bij Antoniushove moest 
men in een container achter het 
glas zitten. De oudere medemens 
snapte er vaak niets van waarom 
dat zo moest. Wel stond er altijd een 
kopje koffie klaar. 

Gelukkig kunnen we onze zieke medemens weer 
zonder beperking bezoeken. Ik wens dan ook iedereen 
die ziek is veel beterschap toe en moge het bezoek van 

familie en vrienden jullie goed doen.
Voor velen was het de gelegenheid om hun speciale 

verjaardag (bijv. 50 of 65 jaar) te vieren. De zaal 
kon weer gevuld worden. Zo hadden we in 

een paar weken een aantal feestjes. Het 
was zo geweldig om iedereen weer te 

ontmoeten. 
Dit hebben we toch wel gemist. 
Het gezellig samenzijn, samen een 
drankje drinken en lekker eten erbij. 

Misschien heeft u die ervaring ook 
gehad. Zo zie je maar weer dat een 

mens toch behoefte heeft aan sociale 
contacten. Hopelijk blijft het zo en gaan 

we in het najaar niet weer in een lockdown.                                                                                                        
Ik wil iedereen die in deze periode jarig is een 

hele fijne verjaardag wensen. Geniet er lekker van met 
de familie en de vrienden.

Ans Vonhof  
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Workshop gastdocent Paul Wieggers
Kunstenaar Paul Wieggers  gastdocent bij KBO

We kennen hem allemaal van de schitterende  sensationele ontwerpen 
van veelal prijswinnende corsowagens die jaarlijks door  ons dorp trokken 
en anno 2022 weer zullen trekken. En wie is er tijdens een fietstocht langs 
het Korenburgerveen niet even afgestapt om een kijkje te nemen in zijn 
expositieruimte aan de Maneschijnweg te Vragender? 

Paul Wieggers; onlangs nog meerdere  keren in De Gelderlander genoemd 
en te zien als ontwerper en maker van de schitterende muurschildering ter 
ere van en ter nagedachtenis aan mevrouw Kuypers-Rietberg, in de tweede 
wereldoorlog verzetstrijdster  te Winterswijk.
En deze Paul komt in oktober 4 gastlessen verzorgen voor belangstellende 
KBO leden. 

Zoals bekend wordt er in De Treffer op twee momenten les gegeven in 
portretschilderen/ aquarelleren (maandagochtend onder leiding van Bennie Harbers) en tekenen/schilderen met Antoon 
Schulingkamp op dinsdagmorgen. 

En tijdens die  laatst genoemde les zal Paul op 4-11-18 november en 25 oktober 
voor belangstellenden een workshop verzorgen.  Het betreft hier het maken 
van een reliëf op plat vlak in 3D. Je maakt dus een ruimtelijk object en niet een 
kunststuk middels een bepaalde schildertechniek.  De benodigde materialen 
zullen t.z.t. aanwezig zijn. 

De workshop wordt gegeven van 09.30-11.30 uur in ruimte 1a en 1b. Deze twee 
vertrekken, aan elkaar getrokken, zijn groot genoeg om plaats te bieden aan 
zowel belangstellenden voor werken met Paul als voor de mensen die zoals 
gebruikelijk bij Antoon tekenen en schilderen. De laatst genoemden kunnen de 
maand oktober kiezen voor de workshop van Paul of er voor kiezen om gewoon 
met hun gebruikelijke en teken- schilderwerk door te gaan. 

Aanmelden voor de workshop met Paul kan via de Activiteitengids die eind 
augustus uitkomt. 

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

Schema van voorbereiding voor 2022 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie
nr 9, september 04 augustus 25 augustus
nr 10, oktober 08 september 29 september
nr 11, november 06 oktober 27 oktober
nrs 12/1 dec. '22/jan. ’23 10 november 01 december
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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

WWW.TEKLOEZE.NL
BIJ RIOOL- OF STANKPROBLEMEN 

BEL: 0315 33 03 75

LAST VAN ‘N 
VERSTOPPING?

ZORGT DAT ‘T DOORLOOPT

SENIORENKOOR zingt weer! 

Op woensdagmorgen van 09.30-11.15 uur wordt er weer 
gezongen in De Treffer. 

Onder de bezielende leiding van Jan Hahne klinken er 
weer vrolijke klanken door het gebouw. De groep wilde, 
nadat Marjo Spekschoor helaas om gezondheidsredenen 
moest afhaken, toch als groep door blijven gaan met hun 
wekelijkse muzikale uitstapje. Dus is het maar al te fijn dat 
dit nu ook weer kan.

Zingen is fijn. Met een paar mensen zingen is nog fijner, 
maar helemaal super is het als er een flinke groep staat.
Dus wie zin en tijd heeft? Loop op woensdagochtend 
binnen en maak kennis met Jan en zijn koor of bel met 
Stien Pothof, tel. 06-5025 2702. 
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Fiets4daagse 2 t/m 5 augustus 2022

Alweer voor de 27e keer organiseert de KBO 
Fietscommissie haar jaarlijkse fietsvierdaagse door het 
mooie coulissen landschap van de Achterhoek.

Ook dit jaar kunnen de honderden deelnemers gaan 
genieten van prachtige routes. Per dag kan men kiezen uit 
een route van 25 of 50 km. In de route van 50 kilometer 
is een sfeervolle pauzeplaats opgenomen bij een 
horecagelegenheid waar ruim plek is om te genieten van 
een lekker drankje al dan niet vergezeld gaand van een 
heerlijk hapje. Alwaar men eventueel ook de accu van de 
elektrische fiets kan opladen.

De routes zullen op papier uitgeschreven zijn, maar er 
kan dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt worden van 
een uitgestippelde route via het GPS systeem. In beide 
gevallen geldt dat de veiligheid voorop moet staan. 
Kiest men voor de papierenroutebeschrijving, dan is een 
zogenaamd ‘rolletje’ op het stuur raadzaam. Gaat men 
voor de mobile telefoon en het gps systeem dan is een 
telefoonhouder onontbeerlijk.

Iedereen die minimaal drie dagen meefietst ontvangt een 
herinnering, maar één dag fietsen kan ook.

Starttijd tussen 9.00 en 10.30 uur.
Start en finishplaats: HCR ’t Zwaantje, Zieuwentseweg 1, 
Lichtenvoorde.
Voorverkoop adressen zijn: VVV kantoor, Markt 11a, 
Lichtenvoorde
Mevr. E. Kuster, Sleedoornstraat 61, Lichtenvoorde en de 
heer J. Engelbarts, Jac. Catsstraat 30, Lichtenvoorde

Prijzen: Vanaf 16 jaar (t/m 15 jaar is gratis)
€   9,00: 4-dagenkaart in de voorverkoop
€ 11,00: 4 dagenkaart bij de start
€   4,00: voor dagkaarten

Voor meer informatie zie: www.f4daagse.nl of 
www.kbolichtenvoorde.nl 

De fietscommissie
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Verslag busreis 
Op dinsdag 17 mei om half 10 vertrokken we vanaf De 
Treffer met 61 reislustigen. De chauffeur reed ons over 
prachtige weggetjes, de natuur was nu op z’n mooist, 
richting Diepenheim.

Buiten het plaatsje Diepenheim, omgeven door mooie 
landerijen, staat de statige boerderij Nieuwe Haghuis. 
We stopten om het daarin gevestigde Oranjemuseum te 
bezoeken.

Na ontvangst door de 
gastheer en gastvrouw 
werden we getrakteerd 
op koffie met een Amalia 
gebakje. Dit speciale oranje 
gebak smaakte prima. 

Daarna werden we in twee groepen rondgeleid. We 
kregen uitleg over de geschiedenis van de omgeving 
en de relatie met de Oranjes. Ook oude gebruiken en 
voorwerpen kwamen aan de orde.

Hierna reden we door de prachtige natuur richting ons 
lunchadres in Hengevelde. In hotel restaurant "Hof van 
Twente" werd genoten van een heerlijk lunchbuffet 
bestaande uit diverse soorten brood, broodjes en twentse 
krettenwegge, warme snack kroket en soep vooraf. En 
natuurlijk koffie, thee, karnemelk en melk enz.

De tocht ging verder naar Bad Bentheim. We zagen 
het kasteel al vanverre. Het kasteel staat bekend als 
de grootste hoogteburcht van Noordwest-Duitsland. 
Het was een imposante verschijning. Drie nederlands 
sprekende gidsen stonden ons al op te wachten. In de 1,5 
uur durende rondgang werden de bezienswaardigheden 
uitgelegd en ook kregen we achtergrond informatie over 
de bijna duizendjarige geschiedenis van het kasteel. 
Hierna even vrijaf om nog wat in Bad Bentheim te 
slenteren. 

Om 16.45 uur werd de thuisreis aanvaard en bij 
aankomst, als afsluiting van de reis, was er nog een 
heerlijk diner in hotel restaurent De Koppelpaarden.

Al met al was het weer een leerzame en vooral gezellige 
dag.

De reiscommissie Lidy, Thea en Evy
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Laat je foto spreken!
Onder deze naam wil de redactie de leden uitnodigen om een kleine bijdrage te leveren aan dit blad. Wat is die 
uitdaging? Iedereen die een foto heeft die aan een speciale gebeurtenis herinnert, een foto die bepaalde gevoelens 
oproept, een lachwekkende situatie weergeeft of die zomaar een mooi prentje geschoten heeft, wordt uitgenodigd om 
deze foto in te sturen naar redactiepr@kbolichtenvoorde.nl.

Uiteraard met een langere of korte tekst die uitlegt waarom de foto voor jou zo belangrijk is. Het kan een foto van 
kleinkinderen, een huwelijk, natuur, dieren of bijvoorbeeld van vrienden  zijn. Alles kan, niets is onmogelijk. We zijn zeer 
benieuwd! 

KUNST OP HET PLATTELAND, ingestuurd door Martha Onstenk
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Workshop levensvragen en zingeving
Levensvragen en zingeving KBO Lichtenvoorde

Het is de afgelopen jaren geen gemakkelijke periode 
geweest. Eerlijk gezegd…er is  geen doelgroep te 
noemen die niet te maken heeft gehad met de nadelige 
gevolgen van het covid-19 virus en de daarop volgende 
coronamaatregelen. Juist in een tijd waarin er veel 
gebeurt op maatschappelijk en persoonlijk vlak, kan het 
fijn zijn om andere mensen om je heen te hebben, te 
kunnen praten, debatteren en filosoferen. En juist daar 
was voor veel ouderen weinig gelegenheid voor. 
Daarom biedt de KBO in het najaar de mogelijkheid in een 
viertal gesprekrondes om samen in gesprek te gaan over 
zingeving en levensvragen onder leiding van Henk van den 
Berg namens Willem.

Wat is Willem?
Ben je woonachtig in Twente of de Achterhoek en heb je 
levensvragen, dan staat er een ervaren en gekwalificeerd 
team geestelijke verzorgers klaar om je daarin te 
begeleiden en ondersteunen, Willem. Ook helpen ze 
professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn met o.a. 
scholing, zowel individueel of in teamverband en geven 
ze ondersteuning bij doorverwijzing. Op de website van 
Willem (www.willemlevensvragen.nl) kun je informatie 
vinden over wat Willem is en doet. Zo biedt Willem, 
Hart voor levensvragen, zorg aan: volwassenen in de 
palliatieve fase van een ziekte en hun naasten, mensen 
van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen en 
krijgen kinderen ondersteuning via het Netwerk Integrale 
Kindzorg Noordoost. 

Een luisterend oor, hulp, advies, troost voor jou 
Willem begeleidt en ondersteunt bij zingeving en 
levensvragen. Soms kan een eenvoudige alledaagse vraag 
een goed gesprek op gang brengen. Wat maakt jouw 
dag de moeite waard? Waar kom jij `s morgens je bed 
voor uit? Maar ook vragen naar de zin en bedoeling van 
het leven kunnen gesteld worden, al is er niet altijd een 
antwoord en vergen sommige vragen tijd en reflectie. 
Soms liggen levensvragen verborgen achter angst, 
boosheid en verdriet of verscholen onder lichamelijke en 
mentale klachten. Hoe herken je levensvragen? Vertellen 
en praten over het leven van alledag, maar ook over 
ziekte, eenzaamheid, familiecontacten en de levensweg 
helpt om je verbonden te voelen met jezelf, met anderen, 
met de samenleving…gehoord, gezien en erkent te 
worden. Het geeft het leven betekenis.

Henk van den Berg
Henk van den Berg is geestelijk verzorger van beroep, 
maar noemt zichzelf liever specialist zingeving en 
levensvragen. Puttend uit de rijke bronnen van oosterse 
en westerse spiritualiteit en mystiek richt hij zich vooral 
op het verhelderen van gevoelens, het terug in balans 
en eigen kracht komen. Henk heeft meer dan 20 jaar 
ervaring in het begeleiden van mensen en was jaren 
werkzaam als geestelijk verzorger in het SKB Winterswijk. 
Daarnaast is hij docent en ontwikkelt hij samen met 
anderen scholingstrajecten. O.l.v. Henk worden er in het 
najaar 4 bijeenkomsten georganiseerd in De Treffer voor 
de leden van de KBO Lichtenvoorde. Bijeenkomsten van 
anderhalf uur die 1x per 2-4 weken plaats zullen vinden 
met een maximale groepsgrootte van 10 personen. De 
volgende thema`s komen aan bod:
1. Najaar van je leven.
2. Heb ik het wel goed gedaan?
3. Niet klagen maar dragen!
4. Waar vertrouw ik op?
   

Ieder mens heeft een eigen verhaal. Mooie herinneringen, 
maar ook verlies, eenzaamheid en/of afnemende 
gezondheid. Met wie praat je erover? Verhalen die het 
waard zijn gehoord te worden, gedachten die het waard 
zijn gedeeld te worden. Samen in gesprek.

Meer informatie volgt in de volgende uitgave van De 
Treffer.

Ans Frenken



De Treffer  KBO Lichtenvoorde20

Van Digibeet naar Digibeter (1)

LF-app
Met deze app kun je de nieuwe LF-icoonroutes fietsen. De 
eerste vier LF-icoonroutes staan in de app (LF Maasroute, 
LF Zuiderzeeroute, LF Kustroute en LF Waterlinieroute). 
De app toont de routetrack, diverse bezienswaardigheden 
en alle locaties van Fietsers Welkom! adressen. Handig 
om een overnachtingsadres langs de route te zoeken. 
De app is ook interactief. Je kunt een review plaatsen, 
wijzigingen en obstakels in de route doorgeven of een 
suggestie doen voor het toevoegen van een bijzondere 
plek langs de route. De app is gratis beschikbaar in de App 
Store en Google Play.

Fietsknoop
De app Fietsknoop biedt alle fietsknooppunten aan in 
Nederland en Vlaanderen en een groot deel van Wallonie 

en de grensstreek met Duitsland. Je kan op basis van 
de fietsknooppunten een eigen fietsroute plannen en 
fietsen. Geplande routes kun je in een knooppuntenlijst 

zien, mailen en bewaren om later te halen. Met een 
gratis Fietsknoop registratie zijn je bewaarde fietsroutes 
(offline) op meerdere apparaten te beheren en gebruiken. 
Ook alle Fietsers Welkom! adressen zijn zichtbaar. De app 
biedt ook spraakondersteuning, gekoppeld aan het GPS 
volgsysteem. De app is gratis beschikbaar voor iPhone, 
Android en Windows. Je kunt ook kiezen voor extra 
mogelijkheden met Fietsknoop [+] Plus, die kost € 5.99 
per 12 maanden.

ANWB Eropuit app
De Eropuit 
app is een 
uitbreiding van 
de vertrouwde 
Fietsen app. Je 
vindt er niet 
meer alleen 
fietsroutes, 
maar ook onze 
wandelroutes 
en inspiratie 
en tips voor als 
je eropuit wilt 
in Nederland. 
De route wordt getoond op een kaart en volgt jou 
gedurende de fietstocht. Zo weet je altijd waar je 
bent. Ook zie je meteen waar de leuke fietscaféetjes of 
terrassen zitten, waar je als ANWB-fietspaslid korting 
krijgt. En gaat er onderweg iets mis? Via de app meld je 
eenvoudig pech of diefstal van je fiets. Wel zo handig. 
De routes zijn zorgvuldig samengesteld aan de hand van 
fietsknooppunten. De app is gratis beschikbaar voor 
iPhone en voor Android.

Het zomerse weer brengt veel mensen in beweging. Wandelen en fietsen zijn daarbij niet weg te denken. Op 
veel plekken worden de nodige tochten georganiseerd en tijdens de vakanties gaan de fietsen mee of… worden 
gehuurd. Als je dan toch al de gelukkige bezitter van een smartphone dan is het mooi om een digitaal hulpmiddel 
als routeplanner te gebruiken. Daar zijn er nogal wat van op de markt. Om een eventuele keuze te vergemakkelijken 
alvast een eerste kennismaking met een aantal mogelijke kandidaten…!!

In dit overzicht hebben we geen rekening gehouden met de wat meer professionele apps op dit gebied. De amateur 
wielrenner en fietsclubs zullen hun ogen meer richten op apps waarin groepsgebruik en uitwisseling van gegevens 
prioriteit hebben. Hoe dan ook veel fiets- en wandelplezier gewenst.
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Fietssport-app
Met deze Fietssport-app heb je een 
complete wielergids in je achterzak. Bekijk 
alle NTFU-toertochten (Nederlandse Toer 
Fiets Unie) op deze kalender, download 
de beste routes én ontdek de mooiste 
spots bij jou in de buurt. De app staat 

boordevol uitdagende klimmen, kasseien, gravelstroken, 
monumenten en wielercafés. Kortom de perfecte app 
voor de meer sportievere fietser. Downloaden kan voor 
iPhone en Android.

Route.nl app
De populaire website 
route.nl heeft ook 
een gratis app met 
meer dan 150.000 
fiets- en wandelroutes 
in Nederland, België 
en Duitsland. De 
fietsroutes zijn 
gebaseerd op het knooppuntennetwerk. Een route 
zoeken is heel eenvoudig. Je kunt bijvoorbeeld filteren 
op lengte en provincie. Of gebruik het vrije zoekveld om 
direct de routes nabij een plaats te vinden. Als je de route 
opent zie je een in- en uitzoombare fietsroutekaart en je 
eigen positie ten opzichte van de route (locatiebepaling 
moet hiervoor aanstaan). Verder biedt de app een 
routebeschrijving bij de route, foto’s en handige 
adressen van VVV’s, groene parkeerplaats of treinstation. 
Downloaden kan voor iPhone en Android.

Fietsroutenetwerk app
De app fietsroutenetwerk is er ook voor het zelf 
samenstellen van een fietsroute aan de hand van de 
fietsknooppunten. Tijdens het fietsen word je – als je de 
locatievoorziening hebt aanstaan – op de hoogte gebracht 
van interessante locaties zoals bezienswaardigheden 

en kun je zien 
waar je terecht 
kunt voor koffie 
met appelgebak, 
een lunch of 
diner. De app is te 
downloaden voor 
iPhone en Android.

RoutAbel
De route-app van 
Abel Life, RoutAbel, 
biedt ruim 500 fiets-, 
wandel-, vaar-, ruiter- 
en skeelerroutes in 
heel Nederland en 
er komen telkens nieuwe bij. Naast de navigatie en het 
kaartmateriaal staat leuke weetjes en mooie verhalen 
in de app. De navigatie is 100% offline; wel dient je 
locatiebepaling aan te staan. Download de app voor 
iPhone of Android.

Fietsen123
In deze app zitten honderden 
gratis knooppuntenfietsroutes. 
De routes zijn afgebeeld 
als knooppunten en op een 
landkaart, waardoor de app 
op de fiets te gebruiken is 
als fietskaart. De app biedt 

daarnaast actuele informatie over fietsenmakers, 
fietsverhuurbedrijven, horecagelegenheden en 
oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook het laatste 
fietsnieuws lees je via de app. Download de app voor 
iPhone of Android.

Natuurroutes
Laat je verrassen door 
honderden routes in 
de natuur en luister 
naar de wonderlijke 
verhalen van onze 
boswachters. Download 
de route-app van 
Natuurmonumenten: 
Natuur Routes. De 
unieke route-app biedt 
meer dan 300 wandel-, 
fiets- en kanoroutes 
door heel Nederland. Van speciale routes voor kinderen 
tot langeafstandsroutes door prachtige landschappen. 
De route-app is onbeperkt te gebruiken voor leden van 
Natuurmonumenten. Ben je geen lid? Dan kun je de app 
gratis proberen.  De route-app is te downloaden voor 
iPhone en Android toestellen.

Van Digibeet naar Digibeter (2) 
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Van Digibeet naar Digibeter (3)

De Gemeente informeert 

Fietsnetwerk
De Fietsnetwerk app is een 
gratis app om fietsroutes mee 
te fietsen en daarnaast ook 
informatie te krijgen over de 
leukste ‘afstapmomenten’ in 
de  buurt. Zoek in de app je 
gewenste route op locatie, thema 

of dicht in de buurt. Onderweg zie je bij elk knooppunt 
wat het volgende punt op je route is. Ook lees je direct 
wat er in de omgeving te zien en te doen is. De app 
geeft de routebeschrijving naar deze ‘afstapmomenten’ 
zoals horeca, restaurants, musea en andere 
bezienswaardigheden en weer terug naar het knooppunt 
waar je de fietsroute kunt vervolgen. Download de app 
voor iPhone en Android.

Gemeente biedt vrijwilligers een workshop zingeving aan op 7 juli

Je voelt dat iemand ergens mee zit, misschien eenzaam is, maar hoe ga je daar het gesprek over aan? 

In Oost Gelre zijn veel vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers organiseren en begeleiden bijvoorbeeld 
inloopvoorzieningen, ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen of bezoeken inwoners die aan huis gebonden zijn. 
Andere vrijwilligers ontlasten mantelzorgers zodat zij even iets voor zichzelf kunnen doen.  Soms komen dan  serieuze 
onderwerpen aan de orde, bijvoorbeeld op het gebied van zingeving. Als mensen geen betekenisvol leven ervaren  
liggen gevoelens van eenzaamheid op de loer. Oprechte aandacht voor levensvragen, waardoor de zorgvrager zich 
gehoord voelt, is dus belangrijk. Het gesprek hierover aangaan is soms moeilijk. Daarom bieden we vrijwilligers een 
workshop aan. 

Tijdens de workshop bespreken deelnemers onder begeleiding wat zij onder zingeving en levensvragen verstaan. 
Daarnaast leert u alert te zijn op de zingevingsaspecten in uw vrijwilligerswerk. En hoe u daarmee om kunt gaan. 

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

De workshop wordt georganiseerd door Willem, hart voor levensvragen 
en uitgevoerd door Henk van den Berg, geestelijk verzorger.  Henk van 
den Berg  heeft in oktober 2021 al een workshop zingeving gegeven. Dit 
betreft een verdieping.  Deze verdieping kan ook gevolgd worden als u 
de eerste workshop niet gevolgd heeft.

Informatie over de workshop
De workshop is op 7 juli van 9.30-12:00 uur (inloop vanaf 9 uur). De 
locatie is Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. U kunt gratis deelnemen. 

Bent u vrijwilliger in Oost Gelre en wilt u meedoen? 
Geeft u zich dan vóór 4 juli op bij Marijke Hartman via e-mail: m.hartman@oostgelre.nl. Zet in de mail uw naam en de 
organisatie waarbij u vrijwilligerswerk doet. In verband met het beperkt aantal plekken is aanmelding verplicht. 
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De Gemeente informeert (1) Bewaarexemplaar

(Alles nog eens op een rij… bewaarexemplaar)

Zorg voor ouderen…
Dit onderwerpen over dit thema komen in dit blad 
regelmatig aan de orde. Toch blijft het voor veel mensen 
lastig om de weg te vinden. Soms is de drempel te hoog of 
soms is schroom of niet durven de boosdoener. Hoe dan 
ook het is belangrijk dat u de weg kan vinden. Daarom 
hier alles nog eens op rij…. Bewaar dit artikel dan heb 
je telefoonnummers, adressen, links naar websites enz. 
… allemaal bij de hand. Ook onze KBO VOA’s kunnen je 
hierbij helpen.

Over de Wmo
Meedoen in de samenleving is het doel van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat meedoen 
geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht of 
iemand beperkingen ondervindt of niet en ongeacht 
maatschappelijke of economische positie. Soms lukt 
dat niet op eigen kracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
mensen met een lichamelijke beperking, mensen in een 
isolement of mensen met een verstandelijke beperking. 
Zij hebben soms ondersteuning nodig bij deelname aan 
de maatschappij. Voor die ondersteuning is de Wmo 
ingesteld.

Hulmiddelen en voorzieningen
In Oost Gelre hebben we diverse hulpmiddelen en 
voorzieningen op het gebied van de Wmo:
• Hulp bij het huishouden
• Parkeervoorzieningen gehandicapten
• Rolstoelen
• Vervoersvoorzieningen
• Woonvoorziening
• Begeleiding
• Beschermd wonen
Naast voorzieningen als begeleiding en hulp bij het 
huishouden kan u in onze gemeente ook gebruik maken 
van een collectieve zorgverzekering.

Mantelzorg
Bent u mantelzorger? Dan kunt u gebruik maken van 
mantelzorgondersteuning.

Veel mensen herkennen zich niet in de term 
‘mantelzorger’. Terwijl het van toepassing is voor iedereen 
die langdurig of intensief zorgt voor een naaste. Of dit nu 
je partner is, of je ouder(s), je kind of een ander familielid, 
vriend of kennis. De rol van mantelzorger komt dikwijls op 
je pad, vaak zonder dat je er bewust voor hebt gekozen.

Professionele ondersteuning
Kunt u bij uw zorgtaken voor uw naaste informatie, advies 
of praktische hulp bij regeltaken gebruiken? Of heeft u 
behoefte aan een luisterend oor? Of iemand die met 
u meedenkt hoe u de zorgtaken zo goed mogelijk kunt 
combineren met uw andere taken of bezigheden? Aarzel 
dan niet om professionele ondersteuning te vragen. Dat 
kan ook voor jonge mantelzorgers; kinderen met een 
broer(tje) of zus(je) met een beperking (brusjes), of een 
ouder die langdurig ziek is. Maar bijvoorbeeld ook met 
behulp van de inzet van een vrijwilliger, die u een paar uur 
per week de zorg uit handen kan nemen zodat u even tijd 
voor uzelf kunt nemen. En zo zorg beter vol kunt houden.

Mantelzorgconsulent van het Sociaal Team
Voor informatie en hulp bij mantelzorg kunt u terecht 
bij mantelzorgconsulent Ingrid te Winkel van het Sociaal 
Team Oost Gelre. Zij is bereikbaar op maandagmorgen, 
dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen: 06-10 97 81 81 of 
i.tewinkel@oostgelre.nl (link stuurt een e-mail). Samen 
met u kijkt zij wat nodig is om de zorg goed vol te kunnen 
blijven houden. U kunt ook via het  Sociaal Team Oost 
Gelre een afspraak maken.

Ondersteuning van GGNet
Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische 
beperking kunnen daarnaast ondersteuning 
krijgen van GGNet. Ook bij GGNet zijn er 
ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren, die thuis te maken hebben met een langdurige 
zorgsituatie.
Meer informatie over het ondersteuningsaanbod van 
GGNet (externe link).
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Hoe komt u in aanmerking voor ondersteuning 
vanuit de Wmo?
Het Sociaal Team Oost Gelre voert de Wmo uit en helpt 
met het vinden van oplossingen zodat u zelfstandig 
kunt participeren en wonen. Dit doet het Sociaal Team 
onder andere door het geven van informatie, advies en 
ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Woont u in Mariënvelde? Dan kunt u ook terecht bij de 
Zorgcorporatie Mariënvelde.

Sociaal Team Oost Gelre
Het Sociaal Team is er voor álle inwoners van Oost Gelre. 
U kunt bij ons terecht met alle vragen waar u in het 
dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld over werk, 
financiën, wonen, (mantel)zorg, opvoeden, uw gezin of 
relatie. We helpen u graag op weg. 
In het Sociaal Team werken medewerkers met 
verschillende achtergronden samen. Bijvoorbeeld 
specialisten op het gebied van Wmo, jeugd, participatie 
en cliëntondersteuning. We hebben daarnaast veel 
contact met organisaties, zoals huisartsen, zorgaanbieders 
en wijkverpleegkundigen.

Hoe werken wij?
U neemt contact op met het Sociaal Team. Met een 
medewerker bespreekt u uw vraag en uw situatie. Samen 
kijken we naar wat er nodig is. Als er ondersteuning nodig 
is, kijken we ook naar wat u zelf nog kunt doen en naar 
wat mensen in uw omgeving (familie, vrienden of buren) 
kunnen doen. 
Soms lukt zelfstandig wonen of reizen niet meer. Een 
medewerker van het Sociaal Team gaat met u in gesprek 
en kijkt of bijvoorbeeld aanpassing van uw woning of een 
hulpmiddel noodzakelijk is. 
De Sociaal Team-medewerkers leggen zowel huisbezoeken 
als telefonische onderzoeken af. Per situatie wordt 
bekeken of het een huisbezoek moet worden of dat het 
een telefonisch onderzoek wordt.

Neem gerust contact met ons op
•  We zijn bereikbaar via telefoon en e-mail 

(sociaalteam@oostgelre.nl (link stuurt een e-mail)).
•  Ook kunt u het online contactformulier invullen.
•  Op een mail of het contactformulier ontvangt u binnen 

2 werkdagen een reactie.

Bereikbaarheid:
Telefoon: Op werkdagen van 09.00-12.30 uur via 
telefoonnummer (0544) 39 36 16.

U bent van harte welkom op het inloopspreekuur
Heeft u vragen over bijvoorbeeld werk, opvoeden of uw 
financiën? Kom dan gerust eens langs. We helpen u graag. 
U bent van harte welkom:
•  Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in 

Groenlo, bij het Vincentiushuis (Ruurloseweg 13b)
•  Elke dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in 

Lichtenvoorde, bij Het Blok (Markt 2)

Uiteraard kunt u ook nog steeds een afspraak maken met 
het Sociaal Team op het gemeentehuis in Lichtenvoorde, 
of een afspraak maken voor een huisbezoek.

In verband met de coronasituatie bekijkt het Sociaal Team 
per situatie of een huisbezoek wenselijk of noodzakelijk is, 
of dat een telefonische afspraak volstaat.

Samen in Oost Gelre
Wilt u meer informatie over zorg, welzijn en meedoen? 
Kijk dan op www.sameninoostgelre.nl

Toezichthouder Wmo ondersteuning
De gemeente vindt het belangrijk dat mensen goede 
ondersteuning krijgen. Daarom houdt de gemeente 
toezicht. Daarvoor is een toezichthouder aangesteld: 
Sander Kempink. 
Als er zich een calamiteit voordoet tijdens de 
ondersteuning (bijvoorbeeld een geweldsincident), dan 
kunnen zorgaanbieders of inwoners dat melden bij de 
toezichthouder. Hierna kan hij een onderzoek instellen.
Telefoon: (0544) 39 34 94 of 06-20 09 47 81. 
U kunt ook het piketnummer bellen: 06-51 88 95 68 
(24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar).
E-mail: s.kempink@oostgelre.nl

De Gemeente informeert (2) Bewaarexemplaar
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Sociale Raad
De Sociale Raad is 
voor de gemeente een 
gesprekspartner over 

wonen, welzijn en zorg. Ook geeft de Raad gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college van B&W over Wmo-, 
jeugd- en participatiebeleid.
In de Sociale Raad (hiervoor: Wmo-raad) zitten inwoners 
uit Oost Gelre die te maken hebben met de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en 
de Participatiewet.
Bijvoorbeeld:
• ouderen
• volwassenen en kinderen met een beperking
• cliënten van een instelling
• psychiatrische patiënten
• jongeren
• mantelzorgers
• mensen met een migratieachtergrond.

Samenstelling van de Sociale Raad
De Sociale Raad telt, naast de onafhankelijk voorzitter, 
maximaal 13 leden. Samen hebben de leden veel kennis 
en komen op voor de belangen van alle inwoners van 
Oost Gelre.

Contact met de Sociale Raad Oost Gelre
U kunt contact opnemen met de Sociale Raad via: 
socialeraad@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail). Carry de 
Vries is ambtelijk secretaris van de Sociale Raad. U kunt 
contact met haar opnemen via (0544) 39 35 58 of via 
c.devries@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail).

Collectieve zorgverzekering
Goede zorg is belangrijk, maar 
ook duur. Zeker als u een laag 
inkomen heeft. Daarom betaalt 
de gemeente Oost Gelre mee 

aan een collectieve zorgverzekering voor mensen met een 
laag inkomen. 
Samen met zorgverzekeraar Menzis is een speciaal 
zorgpakket samengesteld: Menzis GarantVerzorgd. U 
kunt zich vanaf nu alleen nog aanmelden voor deze 
zorgverzekering als u een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm heeft. 
De collectieve zorgverzekering bestaat uit een 

basisverzekering met een aanvullende verzekering 
(GarantVerzorgd 1, 2 of 3) en een tandartsverzekering 
(GarantTandVerzorgd 250, 500 of 750 of TandVerzorgd 
1P). De collectieve zorgverzekering biedt meer zorg voor 
een gunstigere premie. Zo vergoedt deze collectieve 
zorgverzekering de eigen bijdrage Wmo tot maximaal 
€ 300,-. Neem voor meer informatie contact op met 
Menzis via 088-222 40 80 of kijk op 
www.gezondverzekerd.nl(externe link). 
U kunt zich op dit moment niet meer aanmelden voor deze 
verzekering. Dat kan pas aan het einde van dit jaar weer.

Ondersteuning van GGNet
Mantelzorgers van mensen met een psychiatrische 
beperking kunnen daarnaast ondersteuning 
krijgen van GGNet. Ook bij GGNet zijn er 
ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen en 
jongeren, die thuis te maken hebben met een langdurige 
zorgsituatie.
Meer informatie over het ondersteuningsaanbod van 
GGNet  (externe link)

Alzheimertrefpunt
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland 
organiseert elke vierde woensdag van de maand een 
Alzheimer Trefpunt bij Sociaal Cultureel Centrum Den 
Diek in Lichtenvoorde. Het Alzheimer Trefpunt is er voor 
iedereen die te maken heeft met dementie, dus ook 
voor mantelzorgers. U ontmoet lotgenoten en kunt met 
elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of 
bezighoudt. Kijk voor meer informatie op: 
www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland 
(externe link).
We hopen dat u met deze informatie wat meer helderheid 
hebt gekregen en alles wat meer op een rijtje staat. 
Bewaar deze info. Mocht het nodig zijn dat heb u alles bij 
de hand.

De Gemeente informeert (3) Bewaarexemplaar
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Zentangle

Zentangle; rust, creativiteit en gezelligheid

Wie op maandagmiddag rond 14.00 uur het terrein van 
De Treffer oploopt, wordt eerst verwelkomd door het 
vrolijke gelach van jeu-de-boulesspelers en het pittige 
getik van op elkaar ketsende metalen boules. Binnen 
klinkt vaak een gezellig muziekje dat gymdocente Gerdien 
op heeft staan ter ondersteuning van haar Meer Bewegen 
Voor Ouderen lessen. 
Maar kom je dan achter de gesloten deuren van ruimte 
1a…. dan is het heel andere koek; Daar heerste rust. De 
rust die hoort bij Zentangle. 

“Zentangle, was dat dan????” hoor 
je vaak als je praat over de activiteit 
waar een groepje vrouwen op 
maandagmiddag in alle rust mee 
bezig is. Zij werken geconcentreerd 
met pennen of fineliners aan 
prachtige patronen, veelal in zwart-
wit, op meestal wit papier. 

Zentangle is een Amerikaanse methode, ontwikkeld door 
artieste/calligrafe Maria Tomas en meditatiemonnik Rick 
Roberts.

‘Via het tekenen van patronen 
concentratie, ontspanning en 
creativiteit stimuleren’. 

In volledige concentratie golven, 
strepen en hoeken (angles  in het 
Engels ) tekenen. Maria gaf de 
techniek daarom de naam Zen-
tangle. 
Het uitgangsprincipe: op een kaartje van 9 bij 9 
centimeter maak je een vlakverdeling . Binnen deze 

vlakken teken je met een pen of 
fineliner) gestructureerde patronen, 
lijn voor lijn. Met deze aangeleerde 
patronen kun je grote tekenvlakken 
creatief invullen. Vooral het creatief 
en geconcentreerd omgaan/
toepassen van de verschillende 
patronen bewerkstelligt een 
weldadig zen-gevoel.

Maar…. Denk niet dat docente Annemarie Spieker en 
haar mede zentanglelaars niet van een praatje houden. 
Kom je ruimte 1a binnen dan heerst daar een heel prettig 
sfeertje van creativiteit, verbondenheid, rust maar vooral 
ook gezelligheid. Terwijl er flink gewerkt wordt wordt 
er ook lekker bij gekletst en is er op tijd ruimte voor de 
middagthee, die door de horeca dames heerlijk ter plekke 
wordt geserveerd. Nee….Rikie, Marijke, Ton , Sylvia en 
Annemarie maken van elke maandagmiddag weer even 
een gezellig uitje. En de resultaten mogen gezien worden.

Is zentangle moeilijk te leren?
Volgens Annemarie, die de kunst geleerd heeft 
van Dienne Wijnen, is het niet moeilijk om je de 
basispatronen eigen te maken .En als je die onder de knie 
hebt, maak je de prachtigste dingen. En het fijne van deze 
tekentechniek is dat je er simpele, niet dure, materialen 
voor nodig hebt. Je kunt er thuis heerlijk aan werken op 
een heel kleine plek. 

Kun je meedoen als nu jouw belangstelling gewekt is? 
Natuurlijk. Bekijk de komende Activiteitengids (die eind 
augustus uitkomt) en geef je op!. 
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Lidwien Reukers
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Jan Wolterink
secretaris tel. 06 5427 2541

info@kbolichtenvoorde.nl
Fons Bokkers
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Ton Jolij 
coördinator Educatie tel. 06 4113 0412
Stien Pothof 
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Thea Elferink-ten Have en           tel. 06 5708 2818
Lidy Borgers             tel. 06 5476 5067
coördinatoren Welzijn 
Hans Winters  
algemeen tel. 06 8327 4062
Hans Halink
algemeen tel. 06 1270 1090

Reizen:
Evy Veuger-van der Kamp  tel. 0544 371589
Lidy Borgers-Kluit  tel. 06 5476 5067 
Thea Elferink-ten Have  tel. 06 5708 2818 

Vrijwillige Ouderenadviseurs: 
Thea Elferink-ten Have, coördinator tel. 06 5708 2818

Vrijwillige Belasting-/adviesservice:  
Henk van Beek, coördinator tel. 0544 370255

Ledenadministratie: 
Joke Wolterink  tel. 0544 397073 (via secr.)
Annette de Jong-Hassing  tel. 0544 397073 (via secr.)
E-mail: ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl

Redactie KBO De Treffer: 
Ans Vonhof-Baumann tel. 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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