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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 6 oktober 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer november 2022
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Na een fantastische fietsweek in 
Yorkshire (Verenigd Koninkrijk) 
kan ik nu nagenieten van het 
mooie glooiende landschap dat 
we onderweg links en rechts 
voorbij zagen gaan. Fietsend op 
landweggetjes waar we bijna 
niemand tegenkwamen en waar af en toe een poortje 
geopend moest worden om onze weg te vervolgen. Een 
bijzondere ervaring om zo’n fietstocht te kunnen maken.
Het is dan geruststellend dat, tijdens het trappen 
op de fiets, de realisatie/uitvoering van de ‘nieuwe 
entree’ in goede handen is van onze Bouwcommissie. 
In deze commissie hebben vanuit het bestuur zitting: 
Ton Jolij, Stien Pothof en Hans Winters.  Als externe 
echte bouwexperts/leden  werden aangetrokken 
Bennie Berendsen en Jos Lansink. Helaas heeft Jos het 
uiteindelijke fraaie resultaat niet mogen bewonderen. Hij 
is overleden.
Het  stof, dat veelvuldig vrij kwam en vaak voor veel vuile 
voetstappen zorgde, werd door Rikie Schutten en Wim 
Pothof zo snel mogelijk weggepoetst.  De samenwerking 
met de betrokken vakmensen die de klus moesten 
klaren is prettig verlopen.  Het eindresultaat mag er 
zijn! Een prachtige nieuwe entree die door vele leden 
straks gebruikt gaat worden. Een compliment voor alle 
betrokkenen is hier op zijn plaats. Dank voor de inzet en 
enthousiasme.
Ook dit jaar gaan wij opnieuw een Ledenwerfactie 
houden. Het is goed en belangrijk om het ledental op pijl 
te houden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, klinkt het 
spreekwoord. En daar doen wij graag aan mee.
Heeft u zich nog niet opgegeven voor de Seniorendag op 
1 oktober a.s. bij Erve Kots? Misschien zijn er nog een 
paar plaatsen vrij. Zie verder op in dit blad.
Ook kunt u in dit blad het interview lezen met Antoon 
Rooks. Antoon is actief betrokken als lid en vrijwilliger bij 
de KBO. 
Op 5 oktober wordt er een Thema middag georganiseerd 
in de Treffer. Overige informatie over de inhoud van het 
thema en de gasten die spreken, kunt u verder op lezen.
Langzamerhand nemen we afscheid van de zomer en de 
herfst staat voor de deur. De R zit in de maand….tijd voor 
het filmseizoen! 
Warme groet,
Lidwien Reukers, vz KBO
voorzitter@kbolichtenvoorde.n

Van de voorzitter



De Treffer  KBO Lichtenvoorde4

Jaargang 3
Nummer 10
oktober 2022

Inhoudsopgave

Van de voorzitter 3
Inhoudsopgave, Agenda, Bingo 4
Van de bestuurstafel 5
Themamiddag wonen 5
Dagreis, Cursus Digisterker 6
Handig om te weten, laat je foto spreken 7
Ledenwerfactie 8
Gebruik AED apparatuur 10
Viering Nationale Ouderendag 1 okt. 11
Oproepen, rectificatie activiteitengids 12
Zentangle 13
Voor onze zieken en jarigen 13
Interview met Antoon Rooks 14
Expositie in de bieb 15
Mijn pensioen 16 
Veilig bankieren 17
De nieuwe entree 17
Filmseizoen 2022-2023 19
Vakantie 20
Laat je foto spreken 21
Café Doodgewoon 22
Van Digibeet naar Digibeter 23-25
Gemeente info 26-28
Kortingen 29
Weekoverzicht, Schema verspreiding 30
Bestuur en ondersteuning 31

Volg ons ook op 
www.kbolichtenvoorde.nl

Bingo
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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

Ze gaan weer rollen…. De bingoballen! En daar wil jij bij zijn toch? !
Kom op woensdag  26 oktober naar de Treffer. Rikie, Annie en Gerdien 
hebben tassen vol mooie prijzen en….. het allerbelangrijkste….een 
grote gezellige glimlach om jou te verwelkomen! Om 14.00 uur staan 
de tafels klaar, gaat het ballenmolentje weer draaien, worden de 
planken uitgedeeld en kan het weer beginnen!. En dan tussendoor 
nog een keer een lekker kopje koffie, een drankje  en een praatje. De 
middag kan niet meer stuk!
Dus neem de buurvrouw onder de arm, trek je vriend(in) aan de jas, 
haal je man uit zijn luie stoel en trommel de familie op!  

• Kruisjassen14 dec. 
• Themamiddag 5 okt. 14.00 uur : Wonen in de toekomst? In een 

zorgcentrum  (bijv. Antoniushove), gehuurd wonen  via bijv. Pro 
Wonen etc. Hoe kom je er voor in aanmerking? Welke wegen kun 
je/moet je  bewandelen? Zie elders in dit blad.

• Bingo: 26 okt.
• AED informatie voor leden Treffer Team: 26 okt. 09.30 uur.
• Zingeving en Levensvragen: Themamiddagen: 30 sept., 14 okt., 11 

nov., 02 dec. 
• Thema middag: LHBTI, Oost Gelre Regenbooggemeente: Vrijdag 18 

nov.  14.00 uur.
• Data kennismaken met de voorzitter en rondleiding door de 

Treffer: 19 okt., 09 nov., 
• Vrijwilligersmiddag: 7 dec. 2022 !!!
• Winterstop: Week 52 = v.a. zaterdag 24 dec. t/m zo. 1 jan. 
• Nieuwjaarsreceptie: Woensdag 4 jan. 09.30-11.30 uur.  
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Van de bestuurstafel

Beste leden,

Uit de vergadering van 6 sept 2022. 
Eerste bijeenkomst na start nieuwe seizoen.
• Secretariaat: Ledental loopt,  mede door 

ledenwerfactie in de pas.  Post veelal doorgestuurd/ 
gebracht naar alle bestuuealeden. 

•  Financiën: Corresponderend met verwachtingen. 
Penningmeester maakte overzicht van alle 
deelnemers aan de div. activiteiten. Deze ter controle/
mutaties  voorafgaand aan inning penningen eind okt. 
a.s.

• Cultureel: -Workshop P. Wieggers  kent erg veel 
belangstellenden. -Belangstelling voor  andere 
activiteiten ook goed.- Film: We gaan proberen 
om tijdens film "Dagboek v.e. herdershond op  27 
januari gezamenlijke maaltijd Apetito aan te bieden. 
--Verzoek om meerdere expositiemogelijkheden 
te creéren moet bij SJOL neergelegd worden.  
-Fiets4Daagse mocht zich verheugen in prima editie. 
- In samenwerking met Groei en Bloei bieden we 
de bewoners van Antoniushove een bloemetje aan 
voor in hun nieuwe appartement. -Hettie Krajenbrink 
treedt toe tot de werkgroep. 

• Educatie:- Belangstelling voor bridgelessen is groot. 
Start 15 sept. -Ook Engels kent een mooie deelname. 
-Ton Jolij heeft alle activiteiten op de agenda van 
de website gezet. Einddatums van de activiteiten 
blijken vooralsnog moeilijk in te plannen. - Een paar 
aanpassingen voor activiteitengids 2023-2024 zijn al 
gesignaleerd. 

• Welzijn: - Dagtocht Rijks Museum loopt prima.- 
Men overweegt nog een herfst Stamppottocht. - 
Themamiddag over wonen Pro Wonen/ Careaz op 5 
okt. - Gespreksmiddagen zingeving en levensvragen 
kunnen doorgaan.- Nieuwe rooster Treffer team ziet 
er zeer overzichtelijk uit en loopt per 1 sept. – 

• Redactie/PR: Maandmagazine De Treffer en 
Activiteitengids zagen  er fraai uit. Redactioneel team 
is een club die goed en accuraat werkt. - Komende 
weken een paar advertorials in ELNA plaatsen. 

• Diversen: - Uitnodigen sleutelhouders inzake protocol 
m.b.t. nieuwe entree.

• Jubileum 70 jaar KBO Lichtenvoorde: Voorstel week 
13 in 2023. Werkgroep gaat aan de slag. 

• Voorbereiding vrijwilligersmiddag 7 dec.  en  
Kerstviering 21 dec. : In volle gang. 

Met groet; Het bestuur.

Themamiddag
wonen

Waar woon ik in de (nabije) toekomst?

Themamiddag wonen 5 okt. 14.00 in De Treffer.
Ons mooie splinternieuwe Antoniushove is in gebruik 
genomen. De bewoners zijn al een beetje gewend aan 
hun nieuwe woonplek. Veel Oost Gelrenaren hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om alvast eens een 
kijkje te nemen tijdens de open dagen. Maar nog lang 
niet iedereen weet precies hoe je daar nu  terecht kunt 
komen. Moet je je vooraf inschrijven, kom ik er alleen 
maar als ik al in een heel slechte fysieke staat ben? Kom 
ik daar alleen of mag mijn  gezonde partner daar dan 
tegelijk mee naar toe verhuizen? Allemaal vragen die op 5 
oktober beantwoord gaan worden. 

Stel, u wilt zich inschrijven voor een passende sociale 
huurwoning, omdat de woning waar u nu woont te groot 
is en/of niet meer past bij uw levensfase.
Wanneer komt u in aanmerking voor een sociale 
huurwoning en wat is het aanbod sociale huurwoningen 
in Lichtenvoorde? Welke mogelijkheden zijn er voor 
u om vanuit uw huidige huurwoning of koopwoning 
door te stromen naar een levensloopbestendige sociale 
huurwoning?

Over deze en andere zaken kunnen de klantadviseur 
en beleidsadviseur van ProWonen u alles vertellen. We 
kunnen ons voorstellen dat het dan voor u niet direct 
duidelijk is waar u terecht kunt met al uw vrragen. De 
consulenten van Careaz kunnen u hierop antwoord 
geven. Denk hierbij aan vragen over inzet thuiszorg, 
personenalarmering, aanvragen van zorgindicaties, 
wonen met zorg, dagzorg etc.

Dit zijn onderwerpen die uitgebreid aan bod zullen komen 
tijdens de bijeenkomst op woensdagmiddag 5 oktober 
om 14.00 uur in de Treffer. Graag zien we u dan!

Groeten, Werkgroep Welzijn
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Dagreis Rijksmuseum kan door gaan

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 eerste cursus in dit najaar!!

• Woensdag 13 en 19 oktober 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.)

De busreis naar het mooiste museum van Nederland gaat door! 

Dat wil zeggen: De aanmeldingen stroomden zodanig binnen  dat het wat ons, KBO reiscommissie betreft, door kan 
gaan. Medio september zijn  er gelukkig nog geen ( Corona) redenen zijn om niet te gaan. 
Allen die zich aangemeld hebben, kunnen dus op 21 okt. om 09.00 uur instappen bij De Treffer. 
Denkt u aan een lunchpakketje voor onderweg? Veel plezier. Zoals bekend zal onze penningmeester na de reis de kosten 
gaan incasseren. 
NB: medio sept. waren er nog een paar plekken vrij, belangstelling? Neem even contact op met de reiscommissie ( zie 
hier achterin).
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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 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.

Sociaal Team Oost Gelre
Tel.: op werkdagen (9.00-12.30 uur): 0544 3936161
E-mail: sociaalteam@oostgelre.nl

Laat je foto spreken

Rechts een foto aan de Moskerdriehuisweg tussen 
Meddo en Winterswijk. De foto is gemaakt bij 
Beurzebeek

Bennie Meekes
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LEDENWERFACTIE 2022
PAK UW contributie-VOORDEEL in 2023                                                                                                                
Werf een 50-plusser  en pak uw eigen contributievoordeel.

Hoe werkt het?  
1 Nieuw lid werven betekent €12,50 korting op uw contributie en dat van het nieuwe lid.  U betaalt in 2023 dan ieder 
€12,50  i.p.v.  €25,00!
2 of meer nieuwe leden aanbrengen betekent max.  €25,00  korting op uw contributie in 2023. De nieuwkomers 
betalen  €12,50 contributie per persoon. U en de nieuw geworven leden betalen na 2023 de normale contributie. 

===============================================================================================

Naam huidig lid van KBO  Lichtenvoorde:…………………………………….....................................................................................

Adres:………………………………………………………………………........................................................................................................       

Banknummer: ………….……………………….........................................…….                          

Ik heb onderstaande persoon/personen bereid gevonden om tenminste 2 jaar lid te worden van KBO Lichtenvoorde. 

KBO Lichtenvoorde bezorgt daarom  een aanmeldformulier  bij:

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

Banknummer: ……………………………………………………………..         

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

Banknummer:…………………………………………………………………

DIT FORMULIER INLEVEREN: KBO p/a. RAADHUISSTRAAT 18a.  
DEZE ACTIE LOOPT VAN 1 SEPTEMBER  t/m  18 DECEMBER 2022.
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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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Gebruik AED apparatuur:
 Informatie aan leden van Treffer Team

Safety First!.

Kent u ons Treffer Team? Het Treffer Team dat zijn alle 
dames en heren die ons telkens weer van een lekker 
kopje koffie, thee of een ander drankje voorzien wanneer 
wij ontspannen bezig zijn met een activiteit. 

De ruim 30 mensen van ons TT zijn uitgenodigd voor een 
AED informatie. Het is gelukkig nog niet voor gekomen. 
Maar de praktijk van alle dag leert dat er ook bij ons in 
De Treffer zo maar opeens iemand zodanig onwel kan 
worden, dat het noodnummer 112 gebeld moet worden 
en dat er zelfs gebruik gemaakt moet worden van het AED 
apparaat dat op het KBO-Longa-terrein aanwezig is. 

Omdat de gastheren en -dames zeer regelmatig in ons 
gebouw aanwezig zijn, worden zij in de gelegenheid 
gesteld om gedurende een korte maar zeer zinvolle 
bijeenkomst  geïnformeerd over hoe en zo adequaat 
mogelijk te reageren in geval van een calamiteit. We zijn 
erg blij de de lokale EHBO vereniging, in de persoon van 
de heer Rene Garstenveld, zijn medewerking hieraan 
verlenen wil.  

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagochtend 26 
oktober van 09.30- 11.00 uur.  Medio september heeft 
Rene ook al een dergelijke uitleg gegeven aan de heren 
van de wandelvoetbalgroep. 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 11

Viering Nationale Ouderendag
1 oktober bij Erve Kots, vanaf 14.00 uur 
m.m.v. Irene van der Aart en de 3 Jossies

 U kent Irene wellicht van 
haar prachtige tweewekelijkse 
verhalen in de Gelderlander. 
Als westerse theatermaakster 
kreeg zij een relatie met 

een "Boer" uit Westendorp.  Over haar ervaringen 
met ons Achterhoekers en haar betrokkenheid bij de 
agrarische sector kan zij fantastisch vertellen en zingen.                                                                                                                                      
Het uitbundige repertoire van de 3 Jossies behoeft voor 
velen geen uitleg. Sfeermakers met muziek uit de jaren 
60-70-80-en 90. Goede wijn, eh muziek, behoeft geen 
krans. 

Wilt u op zaterdag 1 okt. a.s. meevieren en u heeft 
daar graag €12,00 eigen bijdrage voor over, vul dan 
onderstaande strook in. Wij plaatsen u op onze entree-
lijst; u hoeft daarom GEEN toegangskaartje  te komen 
halen in de Treffer. 

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

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

• Indien u twee personen aanmeldt, wordt het totaal-
bedrag van 1 rekening gehaald.                                      

• Kunt u echt niet zelf voor vervoer zorgen, geef dat 
dan aan. 

• Indien de overheid maatregelen (lees controle) 
vereist), dan worden wij en u geacht ons daar aan te 
houden (houd de informatie hierover in de gaten)

• I.v.m. Covid-19 is  alles onder voorbehoud. Houd de 
informatie in de gaten. 

Misschien zijn er nog plaatsen vrij, 
wees er z.s.m. bij
Aanmeldformulier 
Nationale Ouderendag d.d. 1 oktober 2022

1. Naam:  ...............................................................

2. Naam:  ...............................................................

Contactadres:  .......................................................

Woonplaats:  .........................................................

Rekeningnummer:  ...............................................

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

Strookje inleveren KBO postbus, Raadhuisstraat 
18a te Lichtenvoorde

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

Tel.nr.  ...........................................................................

Handtekening:  .............................................................

Opmerkingen:  .............................................................
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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.

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

. 
Op pagina 7 in de tabel van het overzicht van de 
educatieve activiteiten moet staan:

Op pagina 7 in de tabel van het overzicht van de 
educatieve activiteiten moet staan:
Mobiele telefoon: zowel Iphone als Android (Samsung). 
U kunt zich opgeven voor beide systemen.

Op pagina 13: LEREN OMGAAN MET JE MOBIEL,  Zowel 
voor Iphone als voor Android.

Oproepen

Rectificatie
activiteitengids
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Zentangle
De foto van het dames gezicht is gemaakt door meerdere 
personen.
Mevr. Willemien Klein Gunnewiek heeft het getekend.
Dhr. Bennie Harbers heeft met aquarel de kleur erin 
gebracht.
Mevr Annemarie Spieker heeft het voltooid met 
Zentangle.
Dit is een hele mooie 
samenwerking 
geweest

Voor onze zieken en jarigen

Wat een zomer hebben we achter de rug. Ik heb drie maand op de camping in Winterswijk gestaan en wel geteld 
twee buien regen gehad. Ook aan mijn hond kon ik merken dat het warm was. Zij lag vaak uitgeteld en languit onder 
de caravan. Ze was niet vooruit te branden. Zo merk je aan de dieren dat het heel warm was. Ik denk dat als we alle 
zweetdruppels konden opvangen in Nederland het gras heel wat groener was.
Maar… het was een ideale tijd om je verjaardag te vieren. Lekker buiten met familie en vrienden want dat kon weer. Ik 
heb heel wat verjaardagen gehad die ingehaald moesten worden. Het was toch wel fijn om iedereen weer bij elkaar te 
zien. Voor de komende maand wil ik iedereen feliciteren en hopen dat er nog een mooie nazomer komt zodat u ook nog 
lekker buiten kunt zitten.
Ook de zieke mensen hebben een warme zomer gehad. Ik weet niet of daar iedereen zo blij me was. Je zult maar in bed 
liggen met hoge koorts en dan met die hitte. En niet iedereen heeft een airco. Ik denk daarbij ook aan de langdurig zieke 
mensen. Op onze leeftijd word je steeds meer geconfronteerd met het 
overlijden van mensen. Daar kom je niet onderuit. Je beseft dan des te 
meer dat je genieten moet. Alle zieke mensen wil ik dan ook veel sterkte 
wensen voor de komende tijd. En probeer te genieten van de kleine 
dingen.
Hierbij schiet me het volgende te binnen:

 ”Hij trekt wel op die mist” zei de optimist.   
“Wat een pest die mist” zei de pessimist.

Ans Vonhof 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde14

Interview Antoon Rooks, 
coördinator distributie de Treffer

Antoon Rooks 30-11-1948, 
geboren en getogen in 
Lichtenvoorde, gezeten aan 
de tafel in zijn sinds 8 jaar 
gezellige appartement aan de 
Nieuwmarkt, vertelt over zijn 
leven en zijn rol als coördinator 
distributie bij de KBO. 
Opgegroeid aan de Boschlaan 
en sinds 1972 aan de 
Zieuwentseweg is Antoon een 

echte gemeenschapsman. In 1972 getrouwd met Mariet. 
Samen kregen ze 3 kinderen. Een zoon en twee dochters. 
Op dit moment zijn ze trotse opa en oma van zes 
kleinkinderen. Antoon en Mariet zijn nog steeds samen, 
dus de oplettende lezer heeft vast al uitgerekend, dat ze 
dit jaar een groot feest te vieren hebben. Hun 50- jarig  
huwelijksjubileum .

 Als coördinator distributie zorgt Antoon samen met 25 
vrijwilligers dat het blad de Treffer tien keer per jaar bij 
alle KBO-leden in de brievenbus komt. Bij elkaar zo`n 1500 
bladen. Op de donderdagmorgen, wanneer de distributie 
plaats vindt, wordt door 5 vrijwilligers begonnen met 
het invouwen van het blad Vijftig+ bij de Treffer in en 
worden ze per 20 gebundeld. Samen met Henk Weijers 
wordt er gezorgd voor een evenredige verdeling voor de 
bezorgers, die elk een wijk voor hun rekening nemen. 
Wijken verschillen van 35 tot 77 stuks, afhankelijk van 
buitengebied of centrumbezorging. Antoon regelt en 
zorgt voor het werven van de bezorgers. 

Zijn jarenlange ervaring als opleidingscoordinator bij 
het Samenwerkingsverband voor de bouwopleiding 
te Doetinchem komt daarbij goed van pas. Ooit zelf 
begonnen als bouwvakker werd Antoon instructeur 
metsel-leraar en stond hij aan de wieg van het eerste 
Samenwerkingsverband van Nederland in 1982. In zijn 
latere functie als opleidingscoordinator had hij contacten 
met zo`n 100 aannemersbedrijven om leerlingen met 
een diploma VMBO te kunnen plaatsen voor kortere of 
langere tijd om de praktijkopleiding tot vakman in de 
bouw onder de knie te krijgen.
Naast het coördineren van de distributie van het blad de 
Treffer is hij ook coördinator van de kruisjasmiddagen 

samen met Annie Eskes. Deze worden vier keer per 
jaar georganiseerd in De Treffer voor iedereen die kan 
kruisjassen en het gezellig vindt om per tweetal mee te 
doen. Ook hier zorgt Antoon voor het organiseren en 
werven, terwijl Annie voor de prijzen zorgt.

Antoon is niet alleen voor de KBO een actieve vrijwillger, 
maar doet daarnaast ook veel voor anderen. Zo zit hij 
vanaf 2012 in de werkgroep van de gemeente als vrijwillig 
woonconsulent. Hiervoor legt hij huisbezoeken af en 
geeft adviezen en overlegt met de 65+ bewoners hoe zij 
hun huis levensloop bestendig kunnen aanpassen. Het 
advies gaat daarna naar de gemeente, die het rapport 
met de aanbevelingen die zijn gemaakt en een financiele 
inschatting met eventuele mogelijkheden tot subsidie 
terug stuurt.

Een dag in de week reserveert hij voor Stichting de 
Lichtenvoorde ( SIUS) waar hij cliënten met geestelijke 
en of lichamelijke beperkingen van de woon- naar de 
dagbesteding brengt en terug. 
Antoon heeft naast zijn werk destijds in allerlei besturen 
en comité's zijn steentje bijgedragen. O.a. voorzitter 
corsowagen Zieuwentseweg, voorzitter buurtvereniging 
Den Bosch ( Zieuwentseweg), Raad van Elf- lid bij 
de Keiensloppers. Ook zat hij in het Kermiscomité in 
combinatie met Stichting Bloemencorso…en alle jaren 
samen met zijn steun en toeverlaat Mariet. Reden genoeg 
om ze komende maand eens flink in het zonnetje te 
zetten

Interview en foto's Ans Frenken
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Expositie in de bieb

Foto's Quirien de Graaf en Stien Pothof

KBO start seizoen met expositie in de bieb. 

De slotklanken van de kermis zijn voor veel verenigingen 
in Lichtenvoorde HET startsignaal voor het komende, 
nieuwe  seizoen. En dat geldt min of meer ook voor 
Krachtige Belangen Organisatie voor 50 +  Lichtenvoorde. 
Waren er gedurende de zomermaanden altijd wel wat 
activiteiten gaande in en buiten onze de Treffer, na de 
kermis gaat het weer echt bruisen in het gebouw aan de 
Raadhuisstraat.

KBO trapt dit jaar op een bijzondere manier af. 
Van 15 sept. tot 4 okt. vindt er in de plaatselijke 
bibliotheek een expositie plaats. KBO leden die in het 
recente verleden op creatief vlak veel moois gemaakt 
hebben, laten gedurende 3 weken een klein deel van hun 
werken zien  aan het grote publiek. De expositieruimte 
van de Lichtenvoordse bieb is klein maar blijkt  toch  net 

groot genoeg zijn om Lichtenvoordenaren en andere 
belangstellenden kennis te laten maken met de vele 
mogelijkheden die KBO Lichtenvoorde aan haar leden 
biedt om op creatief vlak bezig te zijn. De bezoekers van 
de bieb of mensen die buiten gewoon even  voor de 
ramen gaan kijken  maken kennis met objecten gemaakt 
tijdens de teken- en schilderlessen en de  portrettekenen 
en aquarelleeruurtjes.  Daarnaast zijn er sculpturen 
in hout. Kleurrijke keramiekstukken, verrassende 
zwart-wit werken gemaakt door de Zentangelaars en 
natuurlijk zullen een paar fraaie bloemstukken ook 
niet ontbreken.  Zoals gezegd de ruimte is te klein om 
alle ‘KBO-kunstenaars’ ruim baan te bieden. Maar de 
tentoonstelling geeft wel een fraai beeld van wat de 
vereniging aan mogelijkheden in huis heeft om haar leden 
fijne vormen van creativiteit  te bieden. En ben je nou 
zelf ‘geraakt’ door al dat geëtaleerde moois… kijk in de 
activiteitengids, meld je aan  en kom mee doen!
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Mijn pensioen

Mijn Pensioen. 
  Lievelde 28-7-2022
Feitelijk twijfel ik al jaren of mijn pensioen ook werkelijk 
mijn pensioen is. Natuurlijk ik heb er bijna 47 jaar 
voor betaald maar nu de meesten onder ons al jaren 
geen enkele vorm van inflatiecorrectie krijgen en de 
pensioenpotten naar absurde waardes stijgen, is het voor 
mij steeds duidelijker, politiek bemoei je met andere 
zaken er is genoeg werk te doen.
We hebben toch niet voor niets een bestuur voor elk 
pensioenfonds die de verantwoording hebben dat 
de vermogens verantwoord belegd worden opdat de 
pensioenen uitbetaald kunnen worden en met de inflatie 
mee kunnen stijgen. De politiek is niet eens in staat om 
deze vermogens te beleggen, maar verschuilt zich wel 
achter Brussel en de bijbehorende rentepolitiek.
Onlangs had ik een interessant gesprek met een 
accountant, die natuurlijk zelf zijn pensioen had 
geregeld. Er zit volgens de kranten ca. 1800 miljard 
vermogen in de potten, dus denk ik dan gedeeld door 
60 jaar (40 jaar opbouw en 20 jaar uitkeren voor alle 
uitkeringsgerechtigden) is er nu al 30 miljard per jaar 
beschikbaar, dus inclusief de toekomstige pensionado’s.  
Dit bedrag is dus exclusief de verdere opbouw voor de 
volgende 40 jaar van de mensen die nog werken. 
Het aantal personen dat via een fonds pensioen heeft 
opgebouwd moet ik schatten op 2 a 2,5 miljoen. Er zijn 
volgens opgave van het UWV nu 3,6 miljoen pensionado’s, 
maar een groot deel daarvan heeft nimmer pensioen 
opgebouwd of heeft het zelf geregeld als eigenaar van 
een bedrijf of middenstander of zzp er. Met dit exacte 
getal kunnen de fondsen duidelijkheid geven.
In een tv-programma op NPO 2 , zwarte zwanen met 
Cees Grimbergen werd er gezegd dat de gemiddelde 
pensioenuitkering € 700,- bruto per maand is, dus € 
8400,- per jaar. Dus bij 2miljoen pensionado’s is dat ca. 
17 miljard, resp. 21 miljard aan uitbetalingen bij ca. 2,5 
miljoen pensionado’s per jaar.
Met andere woorden zit er nu al een overwaarde in de 
pensioenpotten tussen de 76 en 42 % over de volledige 
looptijd van 60 jaar, en er bovendien door de mensen 
die werken nog tot 40 jaar ingelegd wordt. Het idiote 
van alles is dat nu de beurzen dalen, en daarmee de 

waarde van de pensioenen,  mag er nu plotseling wel 
geïndexeerd worden omdat La Garde wakker is geworden 
en de rentevoet laat stijgen. De pensioenpotten zijn 
echter in de afgelopen 10 jaar met gemiddeld 7 % per jaar 
gestegen terwijl met de verplichte rekenrente van 1,3 % 
er zogenaamd geen indexatie mogelijk was.
We worden door de politiek op een verschrikkelijke 
manier te pakken genomen omdat Den Haag denkt dat 
de pensioenen in NL al tot de beste van de wereld zijn 
en verdere verhogingen niet nodig zijn. Het is voor Rutte 
natuurlijk wel handig dat de pensioenpotten overvol 
zijn ook voor de toekomst wanneer hij met pensioen 
gaat en er dan voldoende geld is om extra te indexeren, 
maar daar heeft de huidige generatie helaas niets aan. 
Een extra belangrijk argument is dat NL met dit geld 
een van de belangrijkste investeerders is in de wereld 
en vooral in de VS. Ik durf er bijna een weddenschap 
op af te sluiten dat Rutte dit argument heeft gebruikt in 
het gesprek met president Trump enkele jaren geleden 
en dus “ons “  pensioengeld gebruikt als machtsmiddel 
in de buitenlandse politiek, Nederland is een van de 
belangrijkste investeerders in de VS. De overheid heeft 
dan bij het ABP  invloed waar dit geld belegd wordt, 
echter is het overgrote deel van de pensioengelden “ons” 
geld en heeft die overheid daar geen enkele zeggenschap 
over. Ik zou het toejuichen dat de gezamenlijke fondsen 
een bodemprocedure tegen de staat starten over de 
zeggenschap van deze gelden.
De conclusie die we kunnen trekken als pensionado’s  is 
bepaald niet positief, Het trio Rutte, Dijsselbloem en Knot 
hebben ons jarenlang bedonderd met smoezen over 
rekenrentes en dat het niet anders kon, terwijl de gehele 
EU met veel hogere rekenrentes calculeerde. De mooiste 
jaren als je met pensioen 
gaat zijn tot je 75 ste, 
daarna zie je dat veel 
mensen het voor gezien 
houden. 

Wouter Broekhof
GSM 0653 26 26 69
Oost-Gelre.
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Veilig bankieren

Geachte heer/mevrouw,
  
Ik zal mij even voorstellen, ik ben Femke Harbers en werkzaam als adviseur bij Steentjes, Zelfstandig Adviseur RegioBank.
De laatste tijd is het ons opgevallen dat er veel ouderen zijn die onder andere (bijna) zijn opgelicht via Whatsapp.
Ook zijn er veel ouderen die moeite hebben met internet bankieren maar geen vangnet hebben die hierbij hulp kan 
bieden.
Wij bieden, vanuit RegioBank, een workshop aan genaamd Veilig online Bankieren.Deze workshop is speciaal ontwikkeld 
om handvatten te geven om internetcriminaliteit op tijd te ontdekken en hoe je veilig kunt online bankieren.
 
Wij hebben de bibliotheek benaderd voor een eventuele samenwerking met de vraag of wij gebruik mochten maken van 
hun ruimte.Hierop is een akkoord gegeven vanuit het management. Wij mogen mee gaan draaien in hun programmering 
die er loopt vanuit de bibliotheek en erg belangrijke schakel is tussen het bereik met ouderen en in dit geval ons, 
benader ik jullie (KBO) ook.
 
Omdat jullie bereik bij de ouderen groot is en jullie een belangrijk aanspreekpunt zijn voor hen zou ik willen vragen of 
jullie ook open staan voor een eventuele samenwerking en adverteren. Omdat dit onderwerp ook van toepassing is voor 
mensen die geen lid zijn van de KBO zoeken wij nu een gulden middenweg tussen beide partijen en willen wij dus jullie 
niet passeren.
 
Mocht u na aanleiding van deze mail open staan voor een gesprek dan hoor ik heel graag van jullie.
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik.
Met vriendelijke groet, 
Steentjes RegioBank & Verzekeringen
www.steentjes.nl
Femke Harbers (werkzaam op: maandag, dinsdag en vrijdag)

De nieuwe entree
De nieuwe entree

De voorgevel van ons gebouw De Treffer heeft een kleine, 
nou ja kleine, aanpassing ondergaan.
Er is een nieuwe automatische schuifdeur gerealiseerd. 
Deze is zodanig geconstrueerd dat mensen met een 
rolstoel of scootmobiel probleemloos naar binnen kunnen. 
Dat betekent ook dat het straatwerk aangepast gaat/moet 
worden; een drempelloze toegang tot De Treffer. Bij het 
ter perse gaan van dit blad  is waarschijnlijk nog niet alles 
gereed. Dat heeft deels te maken met het sleutelprotocol. 
Er moeten nog wat sloten aangepast worden. Onze 
vereniging heeft, zolang De Treffer in gebruik is, een 
vaste groep van mannen die bij toerbeurt in de ochtend-, 
middag- en avonduren het gebouw openen en sluiten. 
(Daar zijn we heel blij mee, dat mag wel eens genoemd 
worden!)  Deze groep mannen  krijgt voorafgaand aan 

de echte ingebruikname van de entree  instructie over 
het nieuwe systeem.  Het kantoor, ruimte 4, is door de 
veranderingen een beetje kleiner geworden maar gelukkig 
is de ruimte nog groot genoeg om met een groep in 
vergadering bijeen te zijn. Om toch de vermindering van 
ruimte te compenseren, worden er binnenkort een aantal 
mooie kasten gemaakt. Wie links en rechts rondkijkt ziet 
wel dat er nog heel wat netjes op te bergen is. We hopen 
binnen niet al te lange tijd in een keurig, opgeruimde De 
Treffer te kunnen genieten van al het moois dat wij KBO 
en ook buurman Longa’30 te bieden hebben. Misschien 
handig te weten dat deze aanpassingen allemaal  mede 
tot stand komen  door de goede samenwerking   met 
Longa’30 en Stichting Jong en Oud Lichtenvoorde, de  SJOL 
; het overkoepelend neutrale bestuur van De Treffer. Dit 
bestuur houdt zich o.a. bezig met de exploitatie, energie, 
interieur,  interieurverzorging, decoratie etc.  
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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
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Filmseizoen 2022-2023
De Treffer, aanvang 14.00 uur

30 sept.  The Way (128 min.) 
Santiago de Compostella… einddoel van duizenden pelgrims die jaarlijks per fiets of 
te voet de tocht, bewegwijzerd met de Jacobsschelp, aanvaarden.  Eindigend in de  
grote kathedraal, gewijd aan de heilige Jacobus. Meerdere Lichtenvoordenaren, ook 
KBO-leden hebben de pelgrimstocht vanuit Nederland per fiets of te voet afgelegd. 
Iets eenvoudiger kan ook! Dan vertrek je vanuit Zuid Frankrijk in Saint Jean Pied de 
Port  voor een wandeltocht van 800 km! De film van de maand oktober geeft ons 
een impressie van de wandeltocht, de Camino, zoals de pelgrimstocht wereldwijd 
genoemd wordt.    
Tom Avery, een oogarts uit Californie, krijgt op een dag het bericht dat zijn zoon Daniel 
bij een storm in de Pyreneeën is omgekomen. Hoewel de relatie tussen beiden niet 
zo geweldig was, besluit Tom toch naar Frankrijk af te reizen. Daar ontdekt hij dat 
Daniel aan de pelgrimstocht (El Camino) naar Santiago de Compostella was begonnen. 

Gedreven door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn zoon beter te begrijpen besluit Tom om ook aan de 
historische Pelgrimstocht te beginnen.

28 okt. Love, Simon 
Juni was de Pride maand in de Achterhoek. 
In ons maandblad de Treffer heeft u er alles over kunnen lezen. Nu, in de herfstperiode wordt er in ons gebouw nog 
een themamiddag (18 november) gewijd aan LHBTI. Deze 
luchtige oktoberfilm sluit daar perfect bij aan.  
Een jongen die homo blijkt, gaat anoniem op een datingsite. 
Hij komt dan met een klasgenoot in aanraking.  Dit pakt 
heftig uit. Love, Simon is een typische coming of age, maar 
ook feelgood film over een opgroeiende puber met zijn 
eigen dillema’s.  Een mooie combinatie tussen drama en 
komedie. Natuurlijk, Simon leeft wel in een haast ‘perfecte’ 
wereld, maar prik je daar doorheen dan weet je dat dat niets 
uitmaakt. Je wilt gewoon zijn wie je wilt zijn. Love, Simon kan 
een inspiratiebron zijn voor iedereen. Op welk gebied je ook 
worstelt met jezelf. Een film die hoop geeft en je lachend De 
Treffer uit laat gaan. Wat wil een mens nog meer. 

26 nov. Des hommes et des dieux (122 min.)

27 jan. Dagboek van een herdershond 

24 feb.  The father/De Vader

31 maart Ballon

VARSSEVELDSEWEG 36 • 7131 BJ LICHTENVOORDE • 0544-371406
BEATRIXPARK 24 • 7101 BN WINTERSWIJK

WWW.GELRIA.COM

De zoektocht naar balans
praten  passen  meten
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 “Ik ga naar Frankrijk” van The 
Amazing Stroopwafels was 
jarenlang het liedje dat ik als 
eerste afspeelde wanneer 
ik op weg ging naar mijn 

favoriete vakantieland. Ik brulde het luidkeels mee. De 
rest van de eerste regel: “…ik kom nooit meer terug.” 
kwam niet overeen met de realiteit, maar versterkte wel 
het gevoel van een tijdje lekker weg zijn. Ik zong me los 
van Nederland.  

Een ander favoriet lied was “Douce France”  van Charles 
Trénet, die refereert aan zijn kindertijd met: “….. cher 
pays de mon enfance.” In tegenstelling tot de chansonnier 
bracht ik mijn kindertijd niet in Frankrijk door, maar 
veel vakanties hadden dat land wel als bestemming en 
daarom paste ik hiervoor de tekst aan: “Douce France, 
cher pays de mes vacances.” Jazeker, het is een heerlijk 
vakantieland.

Thuis (en) in Frankrijk
Enkele jaren geleden 
voerde ‘Truus’ (de dame 
van mijn navigatie) mij naar 
de plaats La Bourboule. 
De klank van de plaatsnaam deed mij op een aangename 
manier meteen aan thuis, de Achterhoek én petanque 
denken. Ik was niet zo naïef om te veronderstellen  dat 
de plaatsnaam ontleend was aan jeu de boules spelende 
boeren, maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt en ik 
wilde kijken of het boule in de naam van dit klassiek 
aandoende kuuroord een beetje terecht was. En 
inderdaad, midden in de stad, tussen een luxe hotel en 
het stadhuis zetelde de plaatselijke Club de Pétanque 
in een mooi park. Het door bomen en perken omgeven 
speelterrein bood genoeg plaats aan zeker 80 équipes. 
Om jaloers op te worden.  Ja, Frankrijk is een bijzonder 
land, het is ook de bakermat van het petanque!   

Panne
Dit jaar gingen we in mei weer op weg, deze keer richting 
Normandië. We genoten een paar dagen van bijzondere 
stranden, rotsen 
en vergezichten 
van de Côte 
d’Albâtre. En door 
de achterruit van 
ons camperbusje 
was op 
zondagavond de in zee zinkende zon zichtbaar.

Maar halverwege de volgende dag bood de voorruit 
een  heel ander uitzicht. We keken tegen de cabine aan 
van de wagen die ons afvoerde naar een garage. Vooruit 
op eigen kracht van ons plekje onderaan de camping 
omhoog rijden, kostte namelijk erg veel moeite door het 
wegvallen van de eerste  versnelling. Het busje worstelde 
zich desondanks met horten en stoten moedig een weg 
naar boven, maar in Normandië zijn nog meer hellingen 
en de vakantie hortend en stotend  vervolgen, was geen 
aantrekkelijk vooruitzicht. 

Retour
We besloten de ANWB om hulp te vragen en dat was 
geen vergeefs verzoek. Alle noodzakelijke maatregelen 
werden vanuit Den Haag telefonisch zeer efficiënt 

geregeld:  
afvoer naar een 
garage, een 
taxi naar een 
verhuurbedrijf 
en vervangend 
vervoer, en wij 
zochten voor de 

huurauto een snelle route naar huis. Binnen twee weken 
was ook de bus weer thuis. Merci ANWB! Ja, het Frans 
is een mooie taal waaraan wij veel woorden hebben 
ontleend. Bijvoorbeeld route en merci. Maar ook panne 
en garage. En retour.

Al met al houden we aan deze pechvakantie geen slecht 
gevoel over, mede dankzij onze eigen (van oorsprong) 
wielrijdersbond.   

Erik van de Groep

Vakantie



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 21

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! 

Hieronder een Achterhoeks weerstation en een groen oplaadpunt. Allebei zijn natuurlijk 
grappig. Beide bij het huis aan de Korenburgerveenweg 4 te Winterswijk - Bennie (H.M.) 
Meekes.
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Café Doodgewoon

Café Doodgewoon Oost Achterhoek 27 september in Aalten en 4 oktober in Borculo

Café Doodgewoon: 'Euthanasie, hoe zit het nou precies?'.

Er wordt veel gesproken en geschreven over euthanasie, maar weten we voldoende over wat dit inhoudt? Welke 
overwegingen spelen een rol? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? Wat moet er besproken worden met de 
dokter en met de naasten? Hoe doe je dat zo goed mogelijk? Wat is de taak van een SCEN arts (Steun en Consultatie bij 
Euthanasie in Nederland). Al deze vragen komen aan de orde. En er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te 
gaan. Gastspreker is Dhr. Dolf Nijhoff, gepensioneerd huisarts uit Aalten en actief als SCEN-arts.
Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek waar thema's over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt 
voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden uit de gehele Oost 
Achterhoek. 

Dit Café Doodgewoon wordt op twee 
plaatsen in de regio Oost Achterhoek 
aangeboden. De eerste bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdagmiddag 27 
september in De Hofnar, Polstraat 
7 in Aalten. Het programma wordt 
herhaald op dinsdagmiddag 4 oktober 
bij  Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in 
Borculo. 

Praktische informatie:
De inloop is vanaf 14.15 uur, het 
programma duurt van 14.30 tot 16.00 
uur. Aanmelden is niet nodig, iedereen 
is welkom. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar tel. 0622 243393. 
Café Doodgewoon is een initiatief 
van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost 
Achterhoek. De Rabobank sponsort deze 
bijeenkomsten.

Netwerken Pallia�eve Zorg
Regio Achterhoek en Zutphen

Euthanasie, 
hoe zit het 
nou precies?

Café Doodgewoon, ontmoetingsplek in de Achterhoek 
waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden

27 september | Aalten
4 oktober | Borculo
14.30 - 16.00 uur

Er wordt veel gesproken en geschreven over euthanasie, 
maar weten we voldoende over wat dit inhoudt? Welke 
overwegingen spelen een rol? Aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan? Wat moet er besproken worden 
met de dokter en met de naasten? Hoe doe je dat zo 
goed mogelijk? Wat is de taak van een SCEN arts (Steun 
en Consultatie bij Euthanasie in Nederland). Al deze 
vragen komen aan de orde. En er is volop gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te gaan. 

www.palliaweb.nl/netwerk-achterhoek

spreker Dhr. Dolf Nijhoff
gepensioneerd huisarts uit Aalten 

en actief als SCEN-arts

De Hofnar
Polstraat 7 
7121 DH Aalten

Kerkemeijer
Ruurloseweg 51 
7271 RS Borculo

Zaal open om 14.15 uur.
Aanmelden niet nodig,
iedereen is welkom  
op 27 september of  
4 oktober.

Meer info 
06 22 24 33 93
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Van Digibeet naar Digibeter (1)
WhATSAPP VOOR BEGINNERS

WhatsApp is een populaire smartphone-
app waarmee je gratis berichten kunt 

uitwisselen via internet. In deze handleiding leer je meer 
over 'appen'.

WhatsApp is één van de populairste apps voor de 
smartphone. Met deze app stuur je je contacten gratis 
berichten, foto's en video's. Het enige wat je hiervoor 
nodig hebt, is verbinding met internet. Ook kun je 
in WhatsApp eenvoudig groepen maken. Zo blijf je 
gemakkelijk in contact met een hele groep mensen.

WhATSAPP vs. SMS
WhatsApp heeft het sturen van Sms-berichten bijna 
verdrongen. Het heeft een aantal voordelen boven SMS: 
het is gratis, ook het sturen van foto's en video's is gratis, 
je kunt gemakkelijk een bericht sturen aan een hele groep 
mensen tegelijk en je kunt het meestal zien wanneer 
iemand je bericht gelezen heeft. Er kleeft echter ook een 
nadeel aan WhatsApp: je hebt verbinding met internet 
nodig (WiFi of 3G) om je berichten te kunnen versturen, 
en de ontvanger moet ook verbinding met internet 
hebben om ze te kunnen ontvangen.

Privacy
De privacy van WhatsApp is al jarenlang regelmatig een 
onderwerp van discussie, zeker sinds de app in 2014 is 
overgenomen door Facebook. Een deel van deze zorgen 
is weggenomen sinds WhatsApp end-to-end encryptie 
heeft ingevoerd. Dit houdt in dat de berichten alleen 
gezien kunnen worden door degene die een fysiek toestel 
in handen heeft: de verzender en de ontvanger van het 
bericht. Tenzij iemand je telefoon heeft gestolen, is er dus 
niemand die je WhatsApp-berichten kan lezen.
De end-to-end encryptie geldt echter alleen voor de 
inhoud van berichten. WhatsApp kan nog steeds zien 
met welke nummers je gegevens hebt uitgewisseld, en 
wanneer. Aangezien WhatsApp onderdeel is van Facebook 
worden deze gegevens ook doorgegeven aan Facebook. 
Voor meer informatie: Facebook koppelingen verwijderen

WhATSAPP  INSTALLEREN
1.  Ga op je mobiel naar Whatsapp. Of zoek Whatsapp op 

in de App Store of Google Play. Als de app geïnstalleerd 
is kun je deze meteen openen.

2.  In het openingsscherm kun je ervoor kiezen de 
algemene voorwaarden te lezen. Tik op akkoord en 
doorgaan om verder te gaan.

3.  Omdat WhatsApp is gekoppeld aan je 
telefoonnummer, moet dit worden geverifieerd voor 
het eerste gebruik. Kies eerst je land in het dropdown 
menu, als dit nog niet is ingesteld. Daardoor verschijnt 
automatisch de juiste landcode voor je nummer. Typ 
vervolgens je mobiele telefoonnummer zonder de nul 
aan het begin (bijvoorbeeld 6-12345678). Tik op OK.

4.  Controleer je telefoonnummer en tik weer op OK als 
het klopt.

5.  WhatsApp stuurt nu een Sms-bericht met daarin een 
6-cijferige verificatiecode. Meestal wordt deze code 
automatisch ingevoerd en gaat de app vanzelf door 
naar het volgende scherm. Gebeurt dit niet, open dan 
het bericht, voer de code handmatig in en tik op OK.

6.  In het scherm dat volgt, kun je je naam invullen en 
een profielfoto instellen door op het grijze poppetje 
te tikken. Tik op galerij om een bestaande foto van je 
telefoon te selecteren. Tik op OK als je klaar bent.

7.  Tik op volgende om verder te gaan. Wacht even terwijl 
WhatsApp je account instelt.

8. Tik op doorgaan.
9.  Je komt nu op het startscherm van WhatsApp. Je kunt 

meteen beginnen met appen!

 WhATSAPP BERICHT VERZENDEN
1. Ga naar Chats.
2.  Tik rechtsboven op het  schrijf-icoon.  

Er verschijnt een lijst met alle contacten in je telefoon 
die gebruikmaken van WhatsApp. Tik op een contact.

3.  Tik onder in beeld naast de knipperende cursor om te 
beginnen met het typen van je bericht.

4.  Tik op het icoontje van het lachende gezichtje om 
emoji ’s aan je bericht toe te voegen. Emoji ‘s zijn 
piepkleine plaatjes waarmee je een bepaald gevoel 
kunt uitdrukken of verduidelijken hoe je iets bedoelt.

5.  Tik op het camera-icoontje om direct een foto te 
maken en te versturen.

6.  Met behulp van het microfoon-icoontje kun je 
gesproken berichten verzenden. Zolang je deze knop 
ingedrukt houdt, neemt WhatsApp geluid op. Wanneer 
je loslaat, wordt je boodschap als audiobestand binnen 
WhatsApp verzonden.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde24

7.  Tik op het paperclip-icoontje om een bestand te 
versturen, zoals een eerder gemaakte foto of je locatie 
via Google.

8. WhatsApp verzamelt alle gesprekken die je voert 
onder het kopje chats. Deze lopende chatgesprekken zie 
je wanneer je de app opent. Het meest recente gesprek 
staat altijd bovenaan.

WhATSAPP  GROEP MAKEN
1. Ga naar chats.
2.  Tik rechts bovenin op het schrijf-icoon en kies 

voor Nieuwe groep.
3.  Vul een groepsnaam in. Je kunt ook een 

groepsafbeelding instellen door op het grijze 
pictogram met de poppetjes te tikken. Tik op volgende 
als je klaar bent.

4.  Voeg contacten aan de groep toe door hun naam in te 
typen en op het plusteken te tikken.

5.  Heb je iedereen toegevoegd, tik dan op maken. De 
deelnemers ontvangen nu een bericht dat ze aan de 
groep zijn toegevoegd. Iedereen kan nu berichten in 
de groep plaatsen die door alle deelnemers gelezen 
worden.

6.  Omdat jij de groep hebt aangemaakt, ben jij de 
groepsbeheerder. Dit betekent dat jij de enige bent 
die nieuwe deelnemers kan toevoegen of deelnemers 
kan verwijderen. Deelnemers kunnen wel zelf de groep 
verlaten.

7.  Wil je een groep verlaten, tik dan in het groepsmenu 
op groepsinformatie. Tik in het volgende scherm op 
groep verlaten.

WhATSAPP  PROFIELFOTO VERANDEREN
1. Ga in het menu naar instellingen.
2. Tik op je naam.
3.  Tik onder de foto op bewerken. Tik rechtsboven op 

bewerk
4.  Tik op Kies foto om een bestaande foto van je telefoon 

te selecteren.
5.  Tik op Maak foto een selfie te maken met je camera.
6.  Pas desgewenst de maat van je foto aan door de 

hoekjes van het selectievak te verslepen.
7. Tik op OK om je nieuwe profielfoto op te slaan.
1.  Kijk voor tips om een goede selfie te maken op:  

Selfies maken
Ga in het hoofdmenu naar Instellingen.

BELLEN VIA WHATSAPP
Bellen via WhatsApp gaat via internet en is dus gratis. Om 
iemand te bellen ga je naar Gesprekken en tik je op de 
naam van degene die je wilt bellen. Tik vervolgens op het 
pictogram van het telefoontje. WhatsApp maakt direct 
verbinding. Tik op het rode telefoontje om weer op te 
hangen.

LEESBEVESTIGING UITSCHAKELEN
Als iemand je WhatsApp-bericht heeft gelezen, komen er 
twee blauwe vinkjes bij het bericht te staan. Omgekeerd 
kunnen jouw contacten dus ook zien wanneer jij hun 
bericht hebt gelezen. Wil je dit niet, dan kun je de 
leesbevestiging uitschakelen. Let op: je kunt dan ook niet 
meer zien of anderen jouw berichten hebben gelezen.
2. Tik op Account en vervolgens op Privacy.
3. Schakel de functie uit bij Leesbewijzen.

Privacy in WhatsApp
Standaard kunnen alle WhatsApp-gebruikers elkaars 
profielfoto- en informatie zien. Maar ook wanneer 
iemand voor het laatst online was en een bericht gelezen 
is. Daarbij zien de contactpersonen die u hebt opgeslagen 
uw statusupdates. Wie dat niet prettig vindt, kan de 
privacy-instellingen in WhatsApp aanpassen.

Laatst gezien in WhatsApp
Bovenaan elk chatgesprek staat wanneer iemand voor het 
laatst online was op WhatsApp. Hier staat bijvoorbeeld 
de tekst 'Laatst gez. vandaag om 10:30'. Dit betekent dat 
deze persoon vandaag om half 11 's ochtends WhatsApp 
nog heeft geopend. Ziet u dit? Dan kunnen anderen ook 
zien wanneer u voor het laatst online was. Kies wie dat 
mag zien. Doe dat zo:
1. Open WhatsApp.
2.  Tik op een Android-toestel rechtsboven op het 

pictogram 'Menu'. Dat zijn de drie puntjes. Sla deze 
stap over op een iPhone.

3. Tik op Instellingen > Account > Privacy.
4. Tik op Laatst gezien.
5. Drie opties verschijnen:
6.  Tik op Iedereen als alle WhatsApp-gebruikers mogen 

zien wanneer u voor het laatst online was.
7.  Tik op Mijn contacten als alleen de door u opgeslagen 

contactpersonen op de telefoon mogen zien wanneer 
u voor het laatst online was.

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

8.  Tik op Niemand als niemand mag zien wanneer u voor 
het laatst WhatsApp hebt geopend. U ziet dan ook niet 
meer wanneer anderen online waren.

De wijziging gaat direct in. Staat bovenaan het 
chatgesprek de tekst 'Online'? Dan heeft diegene op dat 
moment, net als u, WhatsApp openstaan. Als de tekst 
'Aan het typen...' verschijnt, schrijft de persoon een 
bericht in uw chatgesprek. Anderen kunnen ook zien 
wanneer u online bent en naar hen een berichtje typt. 
Deze instellingen kunt u niet aanpassen.

Wie kan mijn profielfoto zien?
Wie een profielfoto heeft ingesteld, wil misschien niet dat 
elke WhatsApp-gebruiker 'm ziet. Geef aan wie uw foto 
mag zien.
• Open WhatsApp.
•  Tik op een Android-telefoon op het pictogram 'Menu'. 

Dat zijn de drie puntjes. Sla deze stap op een iPhone 
over.

• Tik op het tabblad Instellingen > Account > Privacy.
• Tik op Profielfoto.
•  Kies wie uw profielfoto mag zien: Iedereen (iedereen 

met WhatsApp), Mijn contacten (alleen de door u 
opgeslagen contactpersonen) of Niemand.De wijziging 
gaat direct in.

Profielinformatie
Naar de film of een dag niet telefonisch bereikbaar? 
In 'Info' (een extra regel met informatie) kunt u dit 
aangeven. Maar een grappig tekstje of leuke emoticons 
kan ook. Stel in wie deze informatie mag zien.
• Open WhatsApp.
•  Tik op een Android-telefoon op het pictogram 'Menu'. 

Dat zijn de drie puntjes. Sla deze stap op een iPhone 
over.

• Tik op het tabblad Instellingen > Account > Privacy.
• Tik op Info.
•  Kies wie de informatieregel mag zien: Iedereen 

(iedereen met WhatsApp), Mijn contacten (alleen de 
door u opgeslagen contactpersonen) of Niemand.De 
wijziging gaat direct in.

Statusiupdate
Een statusupdate geplaatst? Dit is een foto of video die 
uw opgeslagen contactpersonen 24 uur lang kunnen zien. 
Waarschijnlijk wilt u niet dat al uw contacten de updates 

zien. Selecteer wie deze (niet) mogen bekijken.
• Open WhatsApp.
•  Tik als op een Android-telefoon op het pictogram 

'Menu'. Dat zijn de drie puntjes. Sla deze stap op een 
iPhone over.

• Tik op het tabblad Instellingen > Account > Privacy.
• Tik op Status.
• Er zijn drie opties:
•  'Mijn contacten' is standaard geselecteerd. Is dat niet 

het geval en mogen alle contactpersonen de status 
zien? 

•  Tik op Mijn contacten.
•  Tik op Contacten, behalve of Mijn contacten, behalve 

en selecteer de mensen die de statusupdate niet 
mogen zien.

•  Tik op Alleen delen met en selecteer alleen de mensen 
die de statusupdate juist wel mogen zien.

•  Tik eventueel op Gereed of het groene rondje met 
daarin een vinkje en daarna op Gereed.

•  De wijzing gaat direct in voor de statussen die u vanaf 
dit moment plaatst

Leesbewijzen uitzeten
Blauwe vinkjes... Hierdoor weet u dat de persoon naar 
wie u een bericht verstuurd hebt, het appje gelezen heeft. 
Hij of zij kan ook zien wanneer u verstuurde berichten 
geopend hebt. Wilt u dat niet? Schakel 'Leesbewijzen' dan 
uit. Lees hier hoe dat moet.

Blokkeren in WhatsApp?
Is iemand vervelend op WhatsApp? U kunt het nummer 
blokkeren. U ontvangt dan geen WhatsApp-berichten 
meer van hem/haar. Daarbij kan deze persoon uw 
profielfoto, informatie en statusupdates niet meer zien. 
Blokkeer op de volgende manier een telefoonnummer in 
WhatsApp:
•  Open WhatsApp.
•  Tik op Chats.
•  Tik op de naam van de persoon die u wilt blokkeren. 

Dit kan ook een telefoonnummer zijn.
•  Tik nogmaals op de persoon of het telefoonnummer.
•  Tik onderaan op Blokkeer [naam of telefoonnummer] 

> Blokkeer (iPhone) of [naam of telefoonnummer] 
blokkeren > Blokkeren (Android-telefoon).

Kijk wat u handig vindt en nodig acht. Succes en veel 
plezier met Whats App.
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De Gemeente informeert (1)

 Voorbereidende werkzaamheden N18 Richterslaan

In het project MeerVeilig 3 werkt Rijkswaterstaat aan betere doorstroming en veiligheid van de N18 bij Lichtenvoorde. 
Daarvoor wordt de kruising met de Zieuwentseweg opgeheven. Ter hoogte van de huidige kruising met de 
Zieuwentseweg komt een fietstunnel. Een nieuwe verbinding wordt gemaakt bij de Richterslaan.
De laatste maanden zijn er ter hoogte van de N18/Richterslaan voorbereidende werkzaamheden verricht voor het 
verleggen van kabels en leidingen door verschillende partijen (nutsbedrijven en waterschap). Om straks de wegen goed 
op elkaar aan te sluiten en het verkeer veilig doorgang te geven, wordt er bij de verkeerslichten op de Richterslaan een 
extra voorsorteer vak aangelegd.
Naast de weg is ruimte nodig voor kabels en leidingen. Daarom worden aan de Richterslaan 15 bomen en buiten de 
bebouwde kom, ter hoogte van de Europaweg, 6 bomen verwijderd. Het verwijderen gebeurt halverwege de maand 
september omdat rekening gehouden wordt met de Wet Natuurbescherming.
De aannemer die de werkzaamheden aan de N18 gaat uitvoeren, heeft een herplant plicht. Hiervoor is al een plan 
ontwikkeld.

Ken jij onze afkoppelsubsidie al?

Ben je van plan om regenwater af te koppelen? Kijk dan of je in aanmerking komt voor onze afkoppelsubsidie. 
Afkoppelen is één van de maatregelen die je kunt nemen om verdroging tegen te gaan. Inwoners kunnen een subsidie 
aanvragen van maximaal € 10 per m2 afgekoppeld dakoppervlak.

Het klimaat verandert. En dat zorgt steeds vaker voor uitersten: heftige regenbuien én periodes van extreme droogte en 
hittestress. De gevolgen daarvan merk je ook in jouw straat, wijk of dorp. De Achterhoek dreigt steeds droger te worden.
Jij kunt helpen om verdroging tegen te gaan:
• Koppel je regenpijp los van het riool.
• Haal de tegels uit je tuin en vervang deze door groen of waterdoorlatende verharding. Zo kan overtollig water na een 

fikse regenbui beter wegzakken én een groene tuin houdt ’s zomers minder hitte vast. Planten, bloemen, struiken en 
vooral bomen zorgen namelijk voor verkoeling. Ze verdampen water en geven schaduw. Hoe groener, hoe beter.



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 27

De Gemeente informeert (2) 

• Sluit een regenton aan. Gebruik het water uit de regenton voor bijvoorbeeld om je kamerplanten/potplanten water 
te geven of om je ramen te wassen.

• Accepteer een geel gazon.
• Overweeg even opnieuw die aanleg van dat reusachtige tuinzwembad.

Deel je goede voorbeeld met ons.
Heb jij wat gedaan om droogte of wateroverlast tegen te gaan? Waar liep je tegenaan? Werkt het ook? Waarom heb 
actie ondernomen? Heeft iemand je geïnspireerd?
We vinden het leuk als je je ervaring met ons deelt! Dat kunnen kleine dingen zijn, zoals het aansluiten van een 
regenton. Maar ook grotere zaken, zoals het compleet opnieuw inrichten van je tuin, met gebruikmaking van wadi’s of 
infiltreerkratten, en waterdoorlatende bestrating.
Wellicht inspireer en stimuleer je daar mede-inwoners mee. 
Stuur je goede voorbeeld naar a.spaargaren@oostgelre.nl. Dan nemen we graag contact met je op

Eenmalige energietoeslag verhoogd naar € 1300
Huishoudens met een laag inkomen kunnen door de stijgende energieprijzen een eenmalige energietoeslag van de 
gemeente krijgen. Door de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie komen inwoners met een laag inkomen 
in de knel. Het kabinet heeft daardoor besloten de eenmalige energietoeslag te verhogen met € 500 naar een bedrag 
van € 1300. Inwoners van de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk met een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm kunnen zich melden bij Fijnder. 

Deze eenmalige energietoeslag is een initiatief van het Rijk en wordt betaald door de Rijksoverheid, via de gemeente.  
Heeft u de energietoeslag van € 800 al ontvangen? Dan ontvangt u automatisch de nabetaling van € 500
 
Huishoudens die de energietoeslag al uitbetaald hebben gekregen ontvangen automatisch € 500. U ontvangt hier een 
brief over. Fijnder start hiermee half september. Dit neemt waarschijnlijk enkele weken in beslag.  
Lopende aanvragen ontvangen automatisch het nieuwe bedrag 

Heeft u een aanvraag ingediend en hier nog geen reactie op gehad? Dan wordt uw 
aanvraag afgehandeld op basis van de uitbetaling van € 1300. U hoeft geen actie te 
ondernemen. 
Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm of inwoners met weinig 
draagkracht kunnen zich melden bij Fijnder 
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Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar denkt u wel recht te hebben op de energietoeslag? U kunt tot 30 april 2023 
een aanvraag indienen. 

Aanvragen via Fijnder 
Meer weten of een tegemoetkoming aanvragen? Mail dan naar info@fijnder.nl of bel (0544) 47 42 00. Kijk voor meer 
informatie ook op: https://www.fijnder.nl/nieuws-en-inspiratie/energietoeslag.  

In 2024 start de bouw

Op de locatie van de voormalige 
basisschool De Regenboog aan de 
Planetenstraat in Lichtenvoorde 
worden nieuwe woningen gebouwd. 
Eind vorig jaar is hiervoor een 
aanbesteding uitgeschreven. 
Kormelink Bouw uit Rietmolen heeft 
de aanbesteding gewonnen en gaat 
deze locatie ontwikkelen.

Kormelink start nu met het maken 
van een bouwplan volgens het 
op te stellen bestemmingsplan 
Regenboogschool. De verwachting is 
dat de benodigde procedures in 2023 worden doorlopen 
en dat de bouw in 2024 begint.

12 tot 16 woningen aan de Planetenstraat
Het plan is dat er op de locatie aan de Planetenstraat 
12 nieuwe huur- en koopwoningen worden gebouwd, 
waarvan 6 in het goedkope segment en 6 in het 
middensegment. De mogelijkheid bestaat dat er 
meerdere woningen (maximaal 16) worden gebouwd, 
mits dit op een verantwoorde stedenbouwkundige wijze 
is in te passen.

Verschillende woningtypen
Om het plan aantrekkelijk te maken voor een grote 
doelgroep, worden verschillende woningtypen gebouwd. 
Zo komen er beneden-bovenwoningen, waarbij op 
de begane grond en op de verdieping verschillende 
huishoudens kunnen wonen. Deze woonvorm ziet eruit 
als een twee-onder-een-kapwoning. Ook komen er 
levensloopbestendige woningen, die bestaan uit één laag 
met een kap.

Prijsklassen
De beoogde prijsklassen van de koopwoningen (zowel 
de beneden-bovenwoningen als levensloopbestendige 
woningen) variëren van € 250.000 v.o.n. tot € 350.000 
v.o.n. De huurwoningen zullen waarschijnlijk in de 
middenhuur vallen. Uiteraard zijn de in dit artikel 
benoemde prijzen onder voorbehoud.

Bestemmingsplanprocedure
Het college van burgemeester en wethouders bereidt 
op dit moment een bestemmingsplan voor de locatie 
van de voormalige Regenboogschool. Tijdens de 
bestemmingsplanprocedure kunnen belanghebbenden 
op verschillende momenten een reactie geven. Zodra dat 
kan, maken wij dat bekend.

Vragen voor Kormelink Bouw? Of uw interesse melden?
Stuur een e-mail naar regenboogbuurt@kormelinkbouw.
nl
Meer informatie en nieuwsbrief
Via deze website, sociale media en de Elna / Groenlose 
Gids houden we u op de hoogte van de voortgang van dit 
project. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
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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.

herfst Erik van de Groep
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Weekoverzicht

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

Schema van voorbereiding voor 2022 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie

nr 11, november 06 oktober 27 oktober
nrs 12/1 dec. '22/jan. ’23 10 november 01 december

Weekoverzicht activiteiten

Maandag:
09.30-11.30 uur Portretschilderen en aquarelleren
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 
14.00-           uur Leesclub (eigen planning)
13.00-15.00 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, even weken,  25 km
09.00-11.00 uur Handwerken
09.30-11.30 uur Inloopcafé/kaarten/sjoelen
09.30-11.30 uur Workshops/fotografie
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:
09.30-11.30 uur Seniorenkoor
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.

Woensdag
13.30-15.30 uur Bloemschikken 6 x per seizoen
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/kaarten/sjoelen
09.30-11.45 uur Koersbal
09.00-10.00 uur Yoga
10.15-11.15 uur Yoga
09.45-12.15 uur Bridgeles (cursus beginners)
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 opfriscursus
19.00-22.30 uur Biljarten
19.30-22.30 uur Bridgeclub

Vrijdag:
09.15 -11.30 uur Engels
09.00-10.30 uur Spaans
10.45- 12.00 uur Spaans
09.00 uur Keramiek
14.00 uur film 6 x per seizoen
13.30-17.00 uur Biljarten
19.00-22.30 uur Biljarten

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

Lidwien Reukers
voorzitter  tel. 06 2334 9971

voorzitter@kbolichtenvoorde.nl
Jan Wolterink
secretaris tel. 06 5427 2541

info@kbolichtenvoorde.nl
Fons Bokkers
penningmeester tel. 06 5189 2443

penningmeester@kbolichtenvoorde.nl
Ton Jolij 
coördinator Educatie tel. 06 4113 0412
Stien Pothof 
coördinator Culturele Activiteiten tel. 06 5025 2702
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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