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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 30 november 2022 inleveren 
van ondertekende kopij voor de 
KBO De Treffer december '22/januari '23
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Van de voorzitter
Beste leden,

Hoe gevarieerd het aanbod van de 
KBO ook is, uw wens staat voorop. Wij 
doen ons best om alle leden het zoveel 
mogelijk naar de zin te maken. 

Dat dit natuurlijk nooit voor de volle 100 % gaat lukken 
is soms minder fijn om te horen. Maar wij zetten ons in 
en hebben uw hulp daarbij nodig. De kunst is dan ook, 
activiteiten organiseren waar behoefte aan is!
En wij horen graag uw wensen, zodat wij er op kunnen 
inspelen. Schroom daarom niet maar laat het ons weten.  
Hoe eerder hoe beter, want soms behoeft het een langere 
periode aan voorbereiding.  

In de afgelopen weken zijn weer veel leden begonnen 
met een cursus, bijeenkomst met een thema of een 
workshop van creatieve aard. Mooi om de vrolijke 
gezichten en geluiden in de gangen/ruimtes te horen. Er 
zijn al liters koffie gezet en gedronken. Met dank aan alle 
dames van het Treffer Team.
Zij zijn degene die dit graag voor de leden doen en krijgen 
daarvoor een dosis gezelligheid terug. 
De coördinatoren José Jacobs en José Meekes hebben de 
organisatie rondom het Treffer Team goed in de hand. Zij 
werken in samenspraak met de teamleden. Daarnaast is 
er de ondersteuning van planner Betty Hogenelst. Samen 
vormen zij een geölied trio waar we trots op zijn.

In dit blad ziet u weer mooie foto’s afgedrukt. Erik van de 
Groep is een van de redactieleden die hier regelmatig zijn 
bijdrage aanlevert. Zijn enthousiasme zie ik in zijn foto’s 
terug. Fijn dat er leden zijn die de uitwerking van blad De 
Treffer toch steeds weer maandelijks fiksen.

Verder leest u een aantal verslagen van de thema 
bijeenkomsten, activiteiten die in de afgelopen maand 
hebben plaats gevonden. Bij een aantal mocht ik 
meedoen. Het waren mooie momenten met veel vrolijke 
mensen die goede herinneringen achter laten.
En daar doen wij het voor.

Warme groet, 
Lidwien Reukers, vz
voorzitter@kbolichtenvoorde.nl
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CORONA
nog niet weg

Hebt u geen of een verminkt exemplaar van blad  'De Treffer' ontvangen, neem dan contact op met 
de heer Antoon Rooks, tel. 373768, Mob. 06 4044 3802 

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

Agenda

CORONA- basismaatregelen:
Het bestuur conformeert zich aan de landelijke maatregelen die 
gelden op het moment.    Om onnodige besmettingen te voorkomen 
en elkaar te beschermen:
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst. 
• Houd afstand  
• Nies en hoest in je elleboog  
• Was zo vaak mogelijk je handen 
• Raak elkaar zo min mogelijk aan 
• Geef elkaar niet de hand
• Geef elkaar de ruimte 

• Kruisjassen 14 december
• Zingeving en Levensvragen: Themamiddagen: 11 november,  

02 december 
• Thema middag: LHBTI, Oost Gelre Regenbooggemeente:  

Vrijdag 18 november 14.00 uur
• Data kennismaken met de voorzitter en rondleiding door de 

Treffer: 09 november 
• 18 november 14.00 uur Thema zichtbaar maken van inwoners 

met een LHTBI-achtergrond
• Vrijwilligersmiddag: 7 december 2022!!!
• Kerstviering bij 't Zwaantje: woensdag 21 december rond  

16.30 uur
• Winterstop: week 52, v.a. zaterdag 24 december t/m zondag  

1 januari 
• Nieuwjaarsreceptie: woensdag 4 januari 09.30-11.30 uur
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Van de bestuurstafel

Beste leden,

Uit de vergadering van  05 oktober 2022:

Secretariaat: 
• Ledental loopt, mede door ledenwerfactie in de 

pas. Post veelal doorgestuurd/gebracht naar alle 
bestaande leden. 

Financiën: 
• Corresponderend met verwachtingen. De deelnemers 

aan activiteiten zijn nagenoeg geïnventariseerd, 
incasso volgt medio/eind oktober. Besloten wordt om 
over te gaan tot ander declaratiesysteem. Uitleg in de 
diverse werkgroepen. 

Cultureel:
• Activiteiten worden prima bezocht.
• Klaverjassen is inmiddels ingebed.
• Filmmarathon op vrijdag 27 januari gaat door. Dan   
 wordt een gratis Apetito-proefmaaltijd aangeboden. 
• Evaluatie viering nationale dag van de oudere.
• Expositie in de bieb mocht zich verheugen in veel   
 positieve opmerkingen.
• Exposities dit seizoen nog eens ter tafel brengen.
• Reiscommissie beraadt zich op mogelijke    
 stamppottocht op korte termijn. 

Educatie: 
• Cursus ‘Weet je wetje’ wordt dit voorjaar aangeboden  
 via De Treffer. 
• Bridgelessen worden goed bezocht. 
• Mogelijk nog weer herstart i-Padcursus. 
Welzijn: 
• Nieuwe rooster Treffer Team ziet er zeer overzichtelijk 

uit en loopt goed. 
• Binnenkort bijeenkomst TT inzake AED.
Redactie/PR: 
• Maandmagazine De Treffer en Activiteitengids zagen  
 er fraai uit. 
• Redactioneel team is een club die goed en accuraat 

werkt. Gemeentelijke info bevalt goed.
Diversen:
• Zomerperiode; wel/niet open gedurende de hele   
 zomer? Uitzoeken wat zijn de consequenties m.b.t.   
 horeca, openen/sluiten, schoonmaak? 
• Jubileum 70 jaar KBO Lichtenvoorde: Voorstel week   
 13 in 2023. Werkgroep gaat aan de slag. 
• Voorbereiding vrijwilligersmiddag 7 december en   
 Kerstviering 21 december: In volle gang. 

Met groet, 
Het bestuur 

Biljarten  'De Olde Leu'
Herfst-wintertoernooi ‘De Olde Leu’ 

Hopelijk is dit een eenmalig bericht en klinken er volgend jaar rond deze tijd weer 
optimistischere geluiden. Maar  we moeten helaas mededelen dat het herfst-
wintertoernooi van ‘De Olde leu’ dit jaar niet door gaat. Te weinig enthousiaste 
biljarters hebben zich aangemeld om te kunnen spreken van een volwaardig 
toernooi. Jammer met een grote, dikke J.

Het was altijd zo gezellig en knus. Kwam je in oktober, november en december in de ochtenduren in de biljartzaal, dan 
heerste daar een gespannen maar tevens gemoedelijke sfeer;  Een paar heren geconcentreerd aan de keu. Een hele 
groep belangstellende toeschouwers  die gespannen toekeken. Een mooi vermaak in donkere dagen. 
Een mooie traditie als deze, moeten we in stand houden. En dames met belangstelling? De tafels en de keu zijn ook voor 
jullie!

NB: Maar vlak voor het ter perse gaan van dit blad leek het er op dat e.e.a. tòch doorgang gaat vinden.
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DigiSterker 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 16 en 23 november van 09.30 – 11.30 uur
• Waar: Bibliotheek Oost Achterhoek
  De Leest 2,  Lichtenvoorde

Waarom deze cursus?
Voor veel mensen is het aanvragen en gebruiken van een 
DigiD niet iets wat vlekkeloos verloopt. Toch krijgen we 
er steeds vaker mee te maken. Veel overheidsinstanties, 
gemeenten, verzekeringen en ziekenfondsen maken 
hiervan gebruik. In deze cursus kun je oefenen en word je 
wegwijs gemaakt in het gebruik van deze sites. 
Deze cursus wordt samen met de Bibliotheek Oost-
Achterhoek aangeboden. Het geheel bestaat uit 2 

lessen van 2 uur.

We gaan ervan uit dat u beschikt over een DigiD en de 
bijbehorende inloggegevens. Is dat niet het geval (of 
weet u het niet zeker) wilt u dat duidelijk aangeven bij 
inschrijving? Wij nemen dan contact met u op om ruim 
voor de eerste cursusdag een DigiD aan te vragen.

U kunt natuurlijk ook langskomen bij de KBO-
computerinloop op de woensdagmiddag of de inloop van 
de bibliotheek. Houdt u er rekening mee dat het minstens 
een aantal dagen duurt voordat u de gegevens in de bus 
hebt.

U kunt u nu al aanmelden via de website van KBO 
Lichtenvoorde of door te bellen naar:
tel: 06 4113 0412

Meer informatie en aanmelden kan ook via de website 
van Bibliotheek Oost Achterhoek.
https://www.oostachterhoek.nl/digisterker.html
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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 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 393 616.

Laat je foto spreken
15 mei. Ik hoor dat er iets tegen het raam van de 
achterkamer klapt en als ik ga kijken, zie ik twee vogeltjes 
een beetje versuft op het terras zitten. Ik kan ze oppakken 
en op mijn hand zetten, waar ze rustig blijven zitten. 
Bij één van de beestjes lijkt het oogje dicht te zitten, 
waarschijnlijk als gevolg van de botsing met het glas. Ik 
voel ook de warmte van de lijfjes op mijn hand. Ik kan 
er zelfs mee rondlopen en mijn fototoestel pakken. Dan 
maak ik er een foto van. Ik heb ze weer neergezet en 
uiteindelijk zijn ze weggevlogen. Eerst dacht ik dat het 
meesjes waren, maar een vriend denkt dat het (jonge?) 
kwikstaartjes zijn. Het is een mooie en bijzondere  
ervaring.                                                           Leo Wieggers
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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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LEDENWERFACTIE 2022

PAK UW CONTRIBUTIE-VOORDEEL voor 2023                                                                                                                
Werf een 50-plusser en pak uw eigen contributievoordeel.

Hoe werkt het?  
Eén 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!

Twee 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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Gebruik AED apparatuur:
 Informatie aan leden van het Treffer Team

Safety First!

Kent u ons Treffer Team? Het Treffer Team (TT) 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. 

Hoe fijn is het dan om te weten dat de kans groot is dat 

ingeval van nood hoogst waarschijnlijk iemand aanwezig 
is in of bij het gebouw die adequaat kan handelen.

Op woensdag 21 september en 26 oktober werden de 
heren van ons wandelvoetbalteam en de mensen van Het 
Treffer team geïnformeerd/geïnstrueerd over het gebruik 
van de AED apparatuur. 

Docent was René Garstenveld uit Lievelde. Hij was 
aanwezig omdat hij bestuurslid/instructeur is van de 
lokale EHBO-groep. Middels beeld en verhaal kregen de 
toehoorders informatie over hoe te handelen in geval van 
een  onwel wording  van een persoon. 



De Treffer  KBO Lichtenvoorde 11

Verslag viering Nationale Ouderendag
1 OKTOBER WAS WEER EEN FEESTJE!

Irene was lekker op dreef, de muzikanten zaten vol energie, 
de zaal lekker warm en de gasten hadden er zin in. Allemaal 
ingrediënten voor een bij voorbaat al slaagde bijeenkomst 
bij Erve Kots.

Voor de 3e keer werd op 1 oktober de nationale dag van de 
oudere gevierd. Op destijds in 2019 een initiatief vanuit de 
afdeling Lievelde, werd al heel snel positief gereageerd om 
dit feestje op touw te zetten. Toen ook de gemeente Oost 
Gelre nog letterlijk een duit in het zakje wilde doen, werd  
het maken van plannen nog meer eenvoudig. Twee maal 
waren de de Slingetaler en Sandra Vanreijs de hoofd-act. 
Deze keer was de eer aan Irene van der Aart en de 3 Jossies 
om er een  feestje van te maken. En dat lukte weer.

De 240 kaarten die beschikbaar waren, gingen grif van de 
hand. Geen wonder als je de kwaliteiten van de hilarische en 
talentvolle columniste  van de Gelderlander een beetje kent. 
En de 3 Jossies behoeven bij de meeste Oost Gelrenaren 
geen introductie. Kortom… het ging mooi! De snert was 
weer super en volop te krijgen. De toetjes royaal en mooi opgemaakt. 

Tevreden en met een grote glimlach toog iedereen rond 17.30 uur weer huiswaarts. Ruim 230 mensen in de zaal en alles 
liep gesmeerd. De logistiek bij Erve Kots is om over naar huis te schrijven. De koffie, de drankjes, de snert en het toetje… 
alles kwam in gezwinde draf op de vele lange tafels. Een complimentje, dat naderhand aan de medewerkers werd 
uitgedeeld, was zeker op zijn plaats.

Als het aan ons KBO Lichtenvoorde ligt, komt er volgend jaar weer een viering van de nationale dag van de oudere. 
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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. 
Inmiddels is men al volop bezig maar......... u bent altijd 
welkom.

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 4657 7978.

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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Voor onze zieken en jarigen
Naar aanleiding van Wereld Alzheimer dag vond ik een mooi gedicht van Tanja Helderman. Dit gedicht wil ik u niet 
ontzeggen. Op onze leeftijd komt het steeds vaker voor dat we er mee te maken krijgen. Dus deze keer alleen een 
felicitatie voor onze jarigen en een van harte beterschap voor onze zieken . 

Gedicht van Tanja Helderman Uit: Leefregels, verkrijgbaar bij de (online) boekhandel of via haar uitgever 
(https://palmslag.nl/boeken/leefregels).

Ans Vonhof

Laat je foto spreken

Onvoltooid verleden tijd

Het vreet aan haar, het laat haar los
gedachten kleuren grijs
wat ooit vanzelf sprak, is niet meer
het brengt haar van de wijs
 
ze schrijft het op, een ezelsbrug
één woord, het heeft geen zin
het blijft niet hangen in haar hoofd
dit is slechts het begin
 
een onvermijdelijk relaas
het treft haar evenzeer
een ander neemt bezit van haar
ze is zichzelf niet meer
 
het einde wint alras terrein
ze grijpt zich dapper vast
aan 't laatste beetje levensvreugd
'ben ik je niet tot last?'
 

haar stem klinkt zacht, haar toon 
bedeesd

zo kwetsbaar als ze is
het zijn momenten waarop ik haar

het allerhevigst mis
 

het leven boet aan krachten in
de horizon vervaagt

ze weet het soms gewoon niet meer
als je het aan haar vraagt

 
maar soms glanzen haar ogen weer

als ze spontaan vertelt
over de goede oude tijd

waarin ze stil versmelt
 

het vreet aan mij, ze is niet meer
de vrouw die zij ooit was

terwijl het leven haar ontglipt
houd ik haar stevig vast.

 

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. 

Gezien bij de kikkerpoelen aan de Veengoot. 
Laurens Wopereis
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Antoniushove en Rapenburgerhof

Een bloemetje voor alle bewoners van Antoniushove en 
Rapenburgerhof

De vraag en het idee kwamen van de vereniging Groei & Bloei. De enthousiaste 
reactie was van KBO. En zo werd in korte tijd een idee tot een kleurrijke 

bloemenpracht uitgewerkt.

Wat was het idee? In samenwerking zouden 
de beide verenigingen zorgen dat er voor elke 
bewoner van Antoniushove een gezellig vaasje 
met bloemen op tafel zou staan zodra 
de bewoner/bewoonster de intrek zou 
nemen in het nieuwe appartement 
aan de Rapenburgerstraat en aan de 
Varsseveldseweg.
Het plan werd voorgelegd aan de 
verhuiscommissie van Careaz en 
werd in dank en met een grote 
glimlach aangenomen.

En zo kwam het dat op zaterdag 17 en 24 september een flinke 
groep dames van beide verenigingen in de biljartzaal van onze Treffer aan de slag 
togen om eerst 80 en op de tweede datum nog eens 24 bloemstukjes in elkaar 

te fabrieken. Stabiele lage vaasjes (om later bij een foto van een dierbare te zetten) 
werden gevuld met gipskruid, een mooi grasje en een kleurrijke Gerbera. Een kleurrijk 
kaartje eraan met de tekst: Groei & en Bloei en KBO Lichtenvoorde wensen u veel 
geluk en woonplezier in uw nieuwe appartement. 

Op de eerste verhuisdag, 
maandag 19 september 
werden de eerste 80 
bloemetjes overhandigd in het 

schitterende 
Antoniushove. 
Een week 
later volgden 
de laatste 
24. Brede glimlachen, complimentjes voor de verenigingen en 
mooie woorden van dank vielen de dames die alles mochten 
overhandigen ten deel. 

Maar het spreekt vanzelf dat al die dank uitgaat naar de dames 
bloemschiksters die de vaasjes hebben opgesierd. En dank aan 
beide besturen die meteen royaal ’ja’  zegden tegen dit welkomst-

gebaar aan de bewoners van Antoniushove en Rapenburgerhof. 
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De nieuwe entree én onze portiers

Eindelijke door de voordeur naar binnen!!!

Er is veel over gesproken. 
Eerst intern binnen het KBO 
bestuur en daarna in de SJOL 
(overkoepelend neutraal 
bestuur De Treffer) en nu 
is het dan zover: De leden 
van KBO kunnen, als alles 
volgens (sleutel)plan verloopt 
per 1 november door de 
voordeur naar binnen. En wat 
voor een voordeur. Geheel 
automatisch en  rolstoel-/

scootmobielproof. En niet te vergeten… de rode loper ligt 
permanent voor u uit! Een mooie brede gang die toegang 
geeft tot de rest van het gebouw. Een routebord geeft aan 
nieuwkomers duidelijk aan waar alle ruimtes, garderobe 
en toiletten te vinden zijn. 

Er is met opzet (o.a. veiligheidsaspect) gekozen om in 
deze entree geen kapstokken te plaatsen. Mensen die in 
de gemeenschapsruimte R5 actief zijn, hangen in de daar 
aanwezige garderobe hun jas. Bezoekers aan biljartzaal 
R1b, Educatie R2,  vergaderzaal R1a en vergaderruimte 
R3, gebruiken de daar aanwezige kapstokken. Het is de 
bedoeling dat KBO leden uitsluitend gebruik gaan maken 
van de nieuwe voordeur. De achteringang blijft gesloten 
maar heeft binnen een nieuw veiligheidsslot gekregen. 
Dat is een nooduitgang die kan vanaf nu m.i.v de nieuwe 
situatie van binnenuit met draaiknop geopend worden. 
Dat is mede van belang van en voor het gemak van  onze 
jeu de boulers!

De poort zal gesloten blijven. Dat betekent dat er geen 
fietsen meer aan de kant van voetbalveld geplaatst 
kunnen worden. Er is plek voor de KBO fietsen aan de 
voorzijde op de stoep ter hoogte van R2 en R3. Borden 
geven aan dat die fietsplek uitsluitend voor bezoekers van 
KBO bestemd is. Misschien even wennen maar inmiddels 
zijn we gewend onze e-bikes, waar we zuinig op zijn, 
overal openbaar te parkeren. 

Onze portiers

Misschien hebt u er nooit over nagedacht als u De Treffer 
binnenloopt of weer naar huis gaat. Maar dagelijks moet 
het gebouw geopend worden en weer afgesloten. Daar 
hebben we, zolang De Treffer is gebruik is sinds 01-01-
2010, heren en ook dames voor die zorgen dat dat keurig 
gebeurt. Een paar ochtenden per week wordt er geopend 
door de interieurverzorgers. 

Maar op andere ochtenden wordt er geopend door 
een vroeg uit de veren gekropen heer of dame. Tussen 
de middag wordt vaak zgn.'eenzijdig’ afgesloten door 
de laatste aanwezige in het pand. Maar dan moet de 
boel om 13.30 uur wel weer open zijn. Dus…. daar komt 
weer iemand voor. Onze portiers werken per tweetal. 
Dit houdt in dat zij 1 dag van de week voor de deuren 
zorgen. En wel gedurende 1 maand lang. Dan vindt de 
sleuteloverdracht plaats en gaat zijn maat gedurende een 
maand aan de slag.  

In principe hebben we dus 10 portiers. In praktijk hebben 
we er niet zoveel nodig omdat er een paar mensen 
zeer geregeld in ons gebouw aanwezig zijn die dan de 
honneurs waar nemen.  

Sinds 2010 was Frans Jansen de portier-coördinator. 
Frans… DANK JE WEL!!!  Sinds medio september neemt 
Gerrit Schepers die taak van hem over. Nu de nieuwe 
entree in gebruik genomen gaat worden/in gebruik 
is, verandert er niet echt veel. In wezen wordt de 
portierstaak er eenvoudiger op. 

AFSLUITEN van DE TREFFER: Ben jij de laatste in het 
gebouw en geen portier??? sluit dan de voordeur af met 
de linker knop ‘maantje’. Veel mensen maken gebruik van 
ons gebouw. Ben jij op zekere dag de enige en laatste in 
het gebouw? Dat kan het geval zijn tussen de middag of 
aan het eind van de middag of een heel enkele keer aan 
het eind van de avond. Ben jij dus de laatste, sluit dan 
de voordeur af met de linker knop onder het ‘maantje’. 
Dan is de deur op nachtslot en is deze van zowel binnen 
als buiten niet te openen. De eerst volgende die met 
de sleutel binnen kan komen, zet de deur weer op de 
tweezijdig open stand.  
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Verslag wonen in de toekomst
Waar woon ik in de toekomst?

Deze kop boven een aantal artikelen in De Treffer en ELNA 
had een 60 tal belangstellenden op 5 oktober naar De 
Treffer gelokt. Want feit is dat we er allemaal in de verder 
weg liggende of nabije toekomst mee te maken krijgen. 
Kan ik blijven wonen in mijn misschien te grote, niet meer 
geschikte huis?

De woonconsulenten van ProWonen gaven op de eerste 
plaats de tip om eens te kijken op de site van “Thuis in de 
Achterhoek”. Daar kun je jezelf aanmelden als mogelijke 
belangstellende voor een huurwoning. U ziet daar 
het aanbod van meerdere wooncorporaties hier in de 
Achterhoek. Zij bieden allerlei types woningen aan. Vindt 
u het moeilijk om via de computer contact te zoeken/te 
maken met bijv. Pro Wonen (zij hebben in onze gemeente 
de huurwoningen veelal in beheer) neem dan telefonisch 
contact op: 0545-285000.

Neem ook gerust telefonisch contact op als u vermoed 
dat uw digitale aanmelding niet helemaal correct is 
verlopen. Inschrijven kan nooit kwaad. De inschrijving is 
gratis. U kunt te allen tijde kijken op de website of er een 
passende woning voor u in de aanbieding is. Op maandag- 
woensdag en vrijdag wordt het aanbod vernieuwd. 

Betekent dat dat u elke week een paar keer moet kijken 
als u echt wilt verhuizen? Neen, in uw aanmelding kunt 
u aangeven in welk type huis u geïnteresseerd bent. 
Men geeft u een tipmelding zodra een dergelijk huis 
aangeboden wordt. Heeft u een keer gereageerd en u 
heeft geen gebruik gemaakt van het aanbod dan is het 
NIET zo dat u onderaan de lijst komt te staan! U kunt elke 
keer weer meedingen naar een huis van uw voorkeur. 
Urgentie: 

Indien via de huisarts een urgentieverklaring aanwezig 
is en u bent ingeschreven, dan volgt een gesprek om 
passend maatwerk te leveren betreffende een huurhuis. 
U kunt uw voorkeur aangeven voor een woonplaats. 
De plek in die voorkeursplaats aangeven kan niet. Het 
streven is om bij urgentie binnen 6 maanden een woning 
aan te bieden. Is de juiste woning voor u gevonden maar 
is deze bijv. niet in de voorkeursplaats en u weigert, dan 

vervalt de urgentie. U kunt dan wel blijven reageren op 
woningen. 

Huren en inkomen zijn twee dingen; die wel moeten 
passen. De inkomensgrenzen om voor bepaalde 
woningen in aanmerking te komen, wisselen per jaar en 
zijn gebonden aan overheidsregels. Belangrijk is om te 
bekijken hoe uw inkomen er op het moment van huren 
voor staat maar ook hoe is het inkomen als een der 
partners wegvalt. Kan ik dan nog fijn leven in een te duur 
huis. Kortom… schroom niet en neem contact op!

Careaz wonen

Na 45 jaren in de zorg, waarvan 27 als consulente bij 
Careaz was dit de laatste lezing die Engelien Kolkman-
Krabben gaf.
Met Engelien en haar collega’s Maaike Kolenbranden 
en Noelle Mebius kreeg en krijg je te maken veelal op 
advies van de huisarts. Zodra er zorg nodig is, komen/
gaan zij in de thuissituatie met de persoon in kwestie en 
het liefst met iemand die de zorgbehoevende nabij staat, 
in gesprek. Dan wordt bekeken aan welke vorm van zorg 
behoefte is om maatwerk te leveren: 
• Denk aan thuishulp, thuiszorg. 
• Zorg wordt bekostigd via: Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning=WMO (denk aan thuishulp, 
• Verzekeringswet (denk aan thuiszorg) en 
• Wet Langdurige zorg (denk aan uurszorg in nabijheid). 

O.a. specifieke hulp aan huis voor mensen beperkt 
door een infarct, geheugenachteruitgang, somatische 
zorg etc. 

Zorgvragen die gehonoreerd worden door Centraal 
Indicatie Commissie CIZ zijn geldig door heel Nederland.
Komt u in aanmerking voor wonen in een zorgcentrum, 
u bent geïndiceerd in Lichtenvoorde maar u komt graag 
voor een plekje in aanmerking in de omgeving van uw ver 
weg wonende kinderen, dan kunt u dat aangeven. 
Ons Antoniushove zit vol en er is een lange wachtlijst. 
Maar specifieke zorg op maat kan soelaas bieden tijdens 
de wachtperiode (nachtzorg, dagbesteding etc.) 

Bij urgentie/crisisopname wordt gekeken naar een plek 
in HEEL Nederland. Dat kan heel vervelend zijn, want 
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Veilig bankieren
Gratis workshop Veilig online bankieren bij Bibliotheek Oost-
Achterhoek 

Voorkom fraude, phishing en andere vormen van internetcriminaliteit

Internetcriminaliteit is een veelvoorkomend probleem, met name doordat steeds 
meer bankzaken en transacties online plaatsvinden. Hoe voorkomt u online 
fraude of diefstal van uw financiële gegevens? Op 4 en 10 november bent u om 
10 uur van harte welkom bij de bibliotheek in lichtenvoorde. Hier leert u bij ons, 
Zelfstandig Adviseur RegioBank Steentjes Makelaars, hoe u internetcriminelen te 
slim af bent tijdens de gratis workshop Veilig online bankieren.

Wat leert u tijdens de workshop Veilig online bankieren? 
Het is niet altijd duidelijk of u te maken hebt met internetcriminelen. Zij kunnen zich namelijk voordoen als medewerker 
van een bank en om codes of persoonlijke informatie vragen. Welke gegevens kunt u wel en niet delen en in welke 
situatie? En wanneer moet u een website, e-mail of ander bericht wantrouwen? 

Tijdens de interactieve workshop leert u hoe u internetcriminaliteit herkent aan de hand van voorbeelden uit de 
praktijk. Zo krijgt u onder meer te zien hoe cybercriminelen proberen uw digicode, pincode of andere inloggegevens te 
ontfutselen. Of hoe ze u via nep mailing of nep berichten via whatsapp kunt herkennen.

De workshop is bestemd voor iedereen die internetcriminelen te slim af willen zijn. En hiervoor hoeft u dus geen klant te 
zijn bij de RegioBank. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar dus meld u snel aan. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op:
E-mail: zelfstandig-adviseurregiobank@steentjes.nl
Telefoonnummer: 0544-372 220

Vervolg wonen in de toekomst
de kans bestaat dat u niet in de directe omgeving een 
plekje krijgt. Daar is men zich van bewust. Mocht er dan 
toch een keer een specifiek passende plek vrijkomen dan 
bestaat de kleine kans op plaatsing in het zorgcentrum 
van uw voorkeur. 

Op hof van Flierbeek in Lichtenvoorde is onlangs een 
gehele afdeling vrijgemaakt voor de zogenaamde Eerste 
Lijns Zorg: Tot voor kort beter bekend als T.O.P. kamer. 
Indien u uit het ziekenhuis ontslagen wordt maar u hebt 
nog veel zorg nodig voordat u weer een beetje goed op 
dreef bent, dan zou u mogelijk in aanmerking komen voor 
een kamer op Hof van Flierbeek.  

De bedoeling is altijd dat u na verloop van tijd naar huis 
gaat.

Engelien gaf nog de tip mee om vooral duidelijkheid te 
verschaffen omtrent het uitwerken/afhandelen van uw 
wensen in crisissituaties; Wijs (schriftelijk) een kind of 
andere persoon aan als uw gevolmachtigde of maak 
een levenstestament op. Informatie is via een notaris te 
verkrijgen. 

Het was een mooie zinvolle middag. Veel informatie, 
veel om te verwerken. Maar vooral uw huisarts kan de 
wegwijzer zijn indien u hulp nodig heeft. Hij/zij zal u op 
pad helpen. 
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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

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. Een 
bijzondere aanrader!!!
Wat te doen als klooster-
gemeenschap als de dreiging 
toeneemt maar je ook nodig 
bent in de omgeving waar je 
al zolang zit als monnik? Dit 
dilemma komt duidelijk naar 
voren.

De muziek is prachtig en 
ondersteunt het verhaal.
Acht monniken leven in harmonie met elkaar en met de 
lokale bevolking. Al jarenlang is het kleine klooster het 
toevluchtsoord voor de bevolking, die er terecht kan voor 
medicijnen en een goed gesprek. Door de aanwezigheid 

van het klooster zijn de spanningen in het gebied lange 
tijd langs hen heen gegaan. Maar terroristen breiden 
hun territorium uit en wanneer niemand meer veilig 
blijkt gaan ook de monniken zich zorgen maken Twee 
leraressen worden om het leven gebracht omdat ze 
tegen scholieren vertelden dat verliefdheid een normaal 
gevoel is. Sommigen van de monniken vinden dan ook dat 
ze beter een ander gebied op kunnen zoeken, anderen 
zien in dat God hen niet voor niets op deze plaats heeft 
gebracht.

Wanneer de moslimfundamentalisten voor medische hulp 
naar het klooster komen worden de broeders voor het 
blok gezet. Door hulp te verschaffen zetten ze zichzelf bij 
de overheid in een verkeerd daglicht. Maar het leger tot 
het klooster toelaten om hen te beschermen willen ze ook 
niet. Na dagenlange contemplatie besluiten de monniken 
een voor een om te blijven. Hun band met elkaar, het 
klooster en de dorpelingen is te sterk om zomaar op te 
geven. Een herder laat zijn kudde niet in de steek.
De film komt in veel Europese landen op het juiste 
moment, nu steeds vaker de vraag optreedt hoe 
mensen van een verschillend geloof met elkaar kunnen 
samenleven, of dat geloof nu christendom, islam of 
humanisme is. Beauvois boodschap lijkt te zijn dat het in 
het hier en nu er vooral om gaat hóe iemand handelt, en 
minder vanuit welke overtuiging. De monniken laten zich 
leiden door hun geloof in Jezus en het feit dat ze door hun 
leven iets van Jezus op aarde willen laten zien.
Des hommes et des dieux is een rustige film waarin goed 
de tijd wordt gegeven om ondergedompeld te raken in 
het kloosterleven. Door middel van gesprekken, gezang, 
brieven en prachtige natuurbeelden raak je betrokken 
bij de keuze die elk van de monniken moet maken. Hun 
innerlijke strijd wordt voor een moment jouw strijd, want 
wat zou jij doen wanneer je voor een dergelijke keuze 
gesteld werd? Voor de broeders is die vraag uiteindelijk 
geen vraag, zij worden gedreven door iets wat groter is 
dan henzelf.

27 jan. Dagboek van een herdershond  
Dit wordt een marathon filmdag!!! Zie volgende editie van 
De Treffer!
24 feb. The father/De Vader
31 maart Ballon
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Kennismaking met het Treffer Team

Iedereen die in De Treffer 
aan een activiteit van de 
KBO deelneemt, weet dat 
het rammelende geluid 
van een serveer-wagen in 
de gang de komst van de 
koffie aankondigt. Dat er 
bij elke activiteit inderdaad een wagentje met kannen, 
kopjes, schoteltjes, lepeltjes, suiker, melk, koekjes én 
een bakje voor de blauwe muntjes arriveert, komt door 
de inzet van de 40 vrijwilligers van het Treffer Team. Die 
koffie betekent even pauze, voor velen een onontbeerlijk 
moment, omdat er dan nog meer persoonlijk contact is, 
één van de belangrijkste redenen voor het lidmaatschap 
van de KBO.
Door Erik van de Groep

Drie-eenheid
Om meer te weten te komen over de werkzaamheden 
en werkwijze van dat team, zit ik aan tafel met Betty 
Hogenelst, José Meekes en José Jacobs. (vlnr)  

Betty vertelt: “Al voor mijn lidmaatschap van de KBO 
maakte ik het rooster voor José Waalderbos, die de 
werkzaamheden van de vrijwilligers coördineerde en na 
het overlijden van José ben ik daar verder ingerold, samen 
met José Meekes en José Jacobs.” Ook José Jacobs is nog 
maar kort lid, maar José Meekes hield zich achttien jaar 
geleden als vrijwilliger al bezig met de ledenadministratie. 
José: “Dat heb ik acht jaar gedaan. Door diverse 
omstandigheden  ben ik daar 
toen mee gestopt, maar na mijn pensionering heb ik het 
vrijwilligerswerk weer opgepakt.” 

De dames betogen ook dat hun  samenwerking goed is. 
“We zijn een drie-eenheid.”

Teamwerk
Over het op de juiste tijd en plaats verschijnen van de 
koffie en aanverwante artikelen heb ik eigenlijk nooit 
diepgaand  nagedacht, maar het is natuurlijk niet allemaal  
zo vanzelfsprekend. Geen enkele vereniging kan bestaan 
zonder vrijwilligers en de KBO kan zich gelukkig prijzen 
met dames en heren die koffie willen zetten en serveren 
of rondbrengen en zich als gastdame of -heer willen 
inzetten voor de bezoekers. 

Eerder waren dat min of meer gescheiden functies, 
maar het leek een goede zaak om die samen te voegen. 
Voor sommige vrijwilligers was (en is) het wennen om 
voor het koffiezetten en rondbrengen én het ontvangen 
en begeleiden van de bezoekers ingezet te kunnen 
worden. Betty licht toe: “Natuurlijk wordt er ook rekening 
gehouden met individuelewensen.”
José Meekes: “We zijn nog voor een deel in de opbouw 
en werken aan saamhorigheid. We zijn op de goede weg 
om er een echt team van te maken . Ook kunnen we nog 
vrijwilligers gebruiken, vooral voor de woensdagmorgen 
en donderdagmiddag.” 
Om die saamhorigheid te benadrukken, is ook gekozen 
voor de naam Treffer Team. 

Taken
Terwijl Betty de roosters maakt, houden vooral de beide 

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie......
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Koffie, koffie, lekker bakkie koffie......
José’s zich bezig met het begeleiden van de vrijwilligers, 
maar de taken overlappen elkaar ook wel. 
José Meekes: “Het is belangrijk om in de gaten te houden 
of mensen hun taak aankunnen. Er is ook een protocol 
gemaakt om de mensen in te leiden.” José Jacobs: “Die 
vrijwilligers komen om iets positiefs te doen en moeten 
ook weer met een voldaan gevoel naar huis gaan. Ze 
zorgen ervoor dat bezoekers in een
 warm bad terecht komen als ze bij de KBO naar 
binnen lopen.” Dat geldt vooral bij de inlooptijden op 
dinsdag- en donderdagmorgen. Dan is er vaak een volle 
zaal. “De mensen zijn ook echt dankbaar voor wat de 
vrijwilligers voor ze doen, het is voor hen echt een uitje!”, 
benadrukken de dames. 

Andere activiteiten
José Meekes brengt ook nog maandelijks het KBO-blad De 
Treffer rond. Haar man helpt altijd met het zogenaamde 
invouwen (het magazine 50+ invoegen in De Treffer) en 
wanneer hij klaar is, gaat zij met een stapel de deur uit. 
José Jacobs brengt roosjes rond voor de 80-plussers.Dat 
wil zeggen dat leden die 80, 85 of 90 jaar worden een 
roosje krijgen uitgereikt, en 90-plussers elk jaar. “Mensen 
zijn vaak blij verrast.”
Betty houdt zich vooral bezig met sociale contacten voor 
senioren.

Voor hun eigen ontspanning doen de José’s en Betty 
onder andere aan kruisjassen (hartstikke leuk!), en wordt 
de keramiekworkshop gevolgd. Ze ervaren dan ook hoe 
leuk het is om contact te maken, ook met mensen van 
vroeger. 
Buiten de KBO om wordt er gewandeld, gefietst, 
gepuzzeld, gelezen, tv gekeken, getuinierd en op 
kleinkinderen gepast, hoewel dat in sommige gevallen 
vanwege de afstand niet zo eenvoudig is.

Wat nog meer?
Alle drie zijn ze het erover eens dat we een goede 
vereniging hebben met veel leden, veel activiteiten en 
een prachtig gebouw. (Ik voeg daar trots ons mooie 
magazine aan toe.) Er wordt ook overwogen om volgend 
jaar voor de inloop geen zomerstop te houden, want de 
belangstelling is groot.
“Als je alleen bent, kun je hier terecht, en dan zijn wij er!” 

Betty voegt er aan toe: “Mannen zijn van harte welkom 
bij ons!” Als wij in lachen uitbarsten zegt ze haastig : “Als 
vrijwilliger dan! Ik heb al een man!”

Oh ja, na afloop van een activiteit 
moet alles ook weer in de keuken 
terecht komen en opgeruimd 
worden. En ook dat gaat niet 
vanzelf.
En op de vrijdagmiddag ben ik 
er persoonlijk getuige van dat 
Frans Jansen in z’n eentje alle 
vrijwilligerstaken uitvoert, ook 
zeer tot tevredenheid van de 
aanwezigen.
Als gastheer uitstekend, als 
biljarter helaas maar gemiddeld.

Lijkt het je wat om ook als vrijwilliger in het Treffer Team 
iets voor anderen te betekenen, meld je dan aan bij een 
van deze dames. Zullen ze leuk vinden.

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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Uitslag kruisjasmiddag/Uitnodiging SB
Welkom aan alle 52 kaartvrienden

Tevens welkom aan de dames die de catering (als  
vrijwilliger) altijd verzorgen tijdens het kaarten.
De dames kregen een luid applaus.

Het is gelukt, maar er waren bij de start enkele 
kaartvrienden niet aanwezig. Wel aangegeven aanwezig 
te zullen zijn: 1  krantlezen en 1 persoon geeft aan 
vergeten.
Desondanks maar met enige vertraging en voor de 
nieuwelingen nog even een uitleg is het kaarten gestart.
Het was net als altijd weer een gezellige middag.

Na 2 x 16 keer geven stonden 2 paren exact gelijk voor 
wat het aantal punten betreft.
Het laatste potje werd het verschil toch wel duidelijk 
zichtbaar.

De prijzen gingen naar de volgende koppels:

 
3e prijs met 3810 punten was voor de heren 
M. Cornelese en G. Prinsen (elk een cadeaubon)
2e prijs met 3840 punten was voor de heren J. ter Bogt en 
J. te Plate (elk een vleespakket)
1e prijs met 4120 punten was voor de heren F. Boschker 
en  B. Berendsen (elk een vleespakket)
 
De volgende en laatste kruisjasmiddag van dit jaar is 
gepland op woensdag 14 december a.s.
Noteer deze datum even in uw agenda ofwel op de 
kalender en vervolgens NIET vergeten.
Zoals altijd wordt u TIJDIG gebeld en gevraagd of u deel 
wilt nemen.
Ook dan heten wij iedereen graag weer van harte 
welkom.
Graag tot dan. 

Groeten van Annie Eskes en Antoon Rooks

HERINNERING
Oost Gelre is een Regenbooggemeente geworden!

         Gedurende het jaar zijn er voor allerlei groepen al activiteiten georganiseerd, 
en er is voor veel aandacht in de media gezorgd. 

Er zijn Regenboogzebrapaden aangelegd en scholen, bedrijven, de corsoclubs en sportclubs zijn benaderd. 
Een grote groep enthousiaste inwoners heeft gewerkt aan het zichtbaar maken 

van inwoners met een LHTBI+achtergrond.
         Dus het wordt tijd om ook de senioren te betrekken bij dit thema!

Want Regenbooggemeente zijn we met elkaar!

          -  We kunnen vaak met verwondering kijken naar de ander.
          -  Wat is het mooi dat we allemaal verschillend zijn. 

          -  We kunnen veel leren van de verhalen die verteld worden.

         Daarom organiseert Seniorenbelang Oost Gelre een informatiemiddag rond dit thema.
Datum: Vrijdag 18 november, Tijd: 14.00 uur
Plaats: KBO gebouw De Treffer Lichtenvoorde

We hebben een mooi programma voor u opgesteld. Zo maakt u onder andere kennis met Mary Miracle!
Tot ziens op 18 november! De koffie/thee staat klaar!

                              
Seniorenbelang Oost Gelre
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Verslag fiets4-daagse 2022
Het was weer een prachtige fiets 4-daagse!

Het weer zat meer dan uitbundig mee (alleen vrijdagochtend 5 aug. even wat regen), de routes bleken erg fraai te zijn. 
De deelnemers goed gemutst en de organisatie puik op dreef! Wat wil je nog meer?
Was er vorig jaar mogelijk nog sprake van wat terughoudendheid vanwege Corona, dit keer tikte de teller weer een 
deelnemersaantal van voor 2020 aan en zelfs nog wat meer. Mooi dus.

Wat ook mooi is, is het feit dat de commissieleden niet vast roesten in oude patronen. Telkens komt er weer iets nieuws 
uit de brainstormsessies van de groep. Dit jaar was het de uitdaging om de deelnemende sportievelingen ook middels 
een Globlal Position System (GPS) de route te laten fietsen en wel via de app Komoot. En bij een groot aantal lukte 
dat zeer wel. Duidelijk werd wel dat ook aan dit nieuwigheidje nog wat gesleuteld moet worden maar daar hebben de 
dames en heren weer een jaar de tijd voor. 

De fiets4-daagse vindt altijd plaats in de eerste week van augustus. Een mooie week, midden in de vakantie. Dat heeft zo 
zijn voordelen (er waren bijv. dit keer erg veel deelnemers die tijdelijk woonachtig waren op campings in de directe maar 
ook verdere omgeving) maar ook nadelen. Lichtenvoordenaren die eigenlijk wel willen deelnemen maar toch net in die 
week op vakantie waren of andere dingen te doen hadden zijn dan niet in de gelegenheid om te gaan genieten van de 
fraaie routes. Dit is echter een op te lossen probleem.
U kunt contact contact opnemen met Laurens Wopereis van de  commissie om in het bezit van de routes te komen. 
Tel. 06-2442 9520 of laurenswopereis@gmail.com 

Geen 4-daagse zonder een kleine versnapering onderweg. Voor alle deelnemers was er dagelijks weer wat te ’snoepen’. 
En dat was mede te danken aan de sponsoren Jumbo en Albert Heijn. Daar gaat de dank van de organisatie dan ook zeer 
terecht naar uit. Eveneens is dank verschuldigd aan Sprenkelder Tweewielers. Zij zorgden voor opvang daar waar nodig 
in geval van technische nood. 

Anno 2022, het jaar waarin landelijk buitengewoon veel gefietst werd, kunnen we gerust stellen dat de KBO fietscom-
missie na een lange staat van dienst (al een kleine 30 jaar) nog springlevend is en vol ideeën zit. Op de foto ziet u 
de groep actievelingen. Een mooi aantal, maar er komt behoorlijk wat om de hoek kijken om telkens weer fraaie en 
verrassende routes van 25 en 50 km. uit te zetten voor de fietsactiviteiten door het jaar heen. Daar komt dan de F4D ook 
nog bij.
Dus…. Voel je er iets voor om dit mooie team te versterken? Neem contact op met Hans Halink: tel. 06 1270 1090 of 
hhalink@gmail.com

Op de foto vlnr: Laurens Wopereis, Gerard Rutten, Gerard Dusseldorp, Sjaak Gebbink, Geert Anne Bijker, Erna Kuster, 
Tiny Gunnewick, Hans Halink en Jan Engelbarts. 
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Stamppot eten...... 
MET DE BUS MEE EN STAMPPOT ETEN 2022

Ja, u ziet het goed, we gaan ook dit jaar nog een keer op stap!!
Op woensdag 16 november gaan we weer onze gebruikelijke stamppot-tocht maken.
Vertrek:  13.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Treffer en  
Wat mag u verwachten: een mooie tocht door het Montferland.
1e stop:  In Zeddam maken wij bij restaurant Ruimzicht een stop voor een lekker kopje koffie met gebak.
Vervolg reis:  Hierna vervolgen wij onze rit en 
2e stop: zal zijn om ongeveer 18.00 uur in Lichtenvoorde waar wij bij restaurant De Koppelpaarden  
  zullen gaan genieten van een heerlijk stamppotten buffet.

Heeft u zin om, voor de winter begint, nog een keertje te genieten van een heerlijk middagje uit?
Meld u dan aan middels onderstaande aanmeldingsstrook. Stuur uw aanmelding vóór 7 november op!

De kosten bedragen:
Bij 30 deelnemers € 50,-
Bij 40 deelnemers € 45,50
Bij 50 deelnemers € 42,50

Tot ziens op 16 november! 

De reiscommissie

AANMELDINGSSTROOK voor STAMPPOT-TOCHT op 
16 november 2022

Inschrijving sluit 7 november 2023!

NAAM…………………………………………................................

ADRES…………………………………………........................................................................

AANTAL PERSONEN…………………………..

TEL. CONTACTPERSOON ........................................................

DIEET?  JA/NEE (Zo ja, welk?)...........................................................................

.........................................................................................................................
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Van digibeet naar Digibeter
DOCUMENTEN SCANNEN MET GOOGLE DRIVE 

Google Drive is de online opslagdienst van Google. Met de bijbehorende app kun je documenten direct inscannen 
naar Google Drive. Deze app is standaard aanwezig op Android toestellen. De documenten worden opgeslagen als 
doorzoekbare Pdf’s. Let op: scannen met Google Drive werkt uitstekend met de meeste tekstdocumenten, maar minder 
bij documenten met een ingewikkelde lay- out (zoals bonnetjes of flyers).

DOCUMENTEN SCANNEN MET GOOGLE DRIVE (ANDROID)

1. Open de  Google Drive app.
2. Tik rechtsonder op het plusteken: 
3. Tik op Scannen.
4. Geef Drive toestemming om foto's en video op te nemen. Toestaan.
5. De camera wordt geopend. Maak een foto van het document. Voor een goed resultaat leg je het papieren document  
 bij daglicht naast een raam. Probeer het document recht in beeld te krijgen en druk dan af.
6. Tik op Opnieuw als de foto niet goed is.
7. Tik op OK als de foto goed is.
8. Het document wordt opgeslagen als doorzoekbare PDF.
9. Niet goed leesbaar? Tik op en probeer het nog een keer.
10. Tik op   om nog een document te scannen.
11. Tik op het vinkje als je klaar bent.
12. Geef het document een naam.
13. Bij Map geef je aan waar het document wordt opgeslagen in Google Drive.
14. Opslaan.

DOCUMENTEN SCANNEN MET IPHONE NOTITIES (IOS)

Op een iPhone of iPad is de app Notities aanwezig, waarmee je direct documenten kunt inscannen. De documenten 
worden opgeslagen in iCloud, als je daar gebruik van maakt.
1. Open de Notities app. 
2. Tik rechtsonder op het pen- icoon om een nieuwe notitie aan te maken.
3. Tik op Gereed om het toetsenbord weg te schuiven.
4. Tik op de camera-knop en kies Scan Documenten.
5. Richt je iPhone of iPad op het document. Als de automatische modus aanstaat wordt er meteen gescand. Anders tik je  
 op de cameraknop om het document te scannen.
6. Er verschijnen handels rond de hoekjes van de scan om de grootte aan te passen.
7. Okay? Tik op Behoud scan.
8. Ga door met scannen van het volgende document of tik op Bewaar.

Op deze wijze heb je een document gedigitaliseerd en kan deze worden gedeeld met andere  programma’s zoals mail,  
WhatsApp of  “uploaden” voor bepaalde instanties b.v. Zorgverzekeraar, bank of andere overheidsinstantie.
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De Gemeente informeert (1)

Tijdelijke huisvesting statushouders in 
Lichtenvoorde.

Veelgestelde vragen en antwoorden over huisvesting 
statushouders.
Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen 
en antwoorden over de tijdelijke huisvesting van extra 
statushouders aan de Kievitstraat in Lichtenvoorde.
Heeft u een vraag die hier niet bij staat? Dan mag u ook 
altijd mailen naar locatiekievitstraat@oostgelre.nl. Wij 
beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. 

Wat zijn statushouders?
Statushouders zijn vluchtelingen die de 
asielprocedure hebben doorlopen. Zij 
hebben een verblijfsvergunning gekregen 
voor tenminste 5 jaar en mogen in 
Nederland wonen, werken en naar school.

Waarom huisvest de gemeente Oost Gelre 
statushouders?
Elke gemeente heeft de wettelijke 
verplichting om elk jaar een bepaald aantal 
statushouders te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) koppelt deze statushouders aan 
gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende 
woonruimte aanbieden.

Waarom wil de gemeente Oost Gelre in het pand van 
Careaz statushouders opvangen?
Er is een landelijk opvangcrisis. We zijn met Careaz in 
gesprek gegaan, omdat het om maatschappelijk vastgoed 
gaat dat 11 maanden leegstaat (tot 1 september 2023). 
Bovendien willen we graag een steentje bijdragen aan het 
oplossen van het probleem, vanuit onze (gezamenlijke) 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Waarom was de informatieavond besloten?
We hebben op korte termijn een informatieavond 
gehouden voor direct omwonenden, om hen zo 

snel mogelijk bij te praten over de actuele stand van 
zaken. Uiteraard informeren we alle inwoners via de 
gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids, onze 
website en social media. Heeft u vragen? Dan kunt u ook 
mailen naar locatiekievitstraat@oostgelre.nl.

Waarom wordt de locatie niet, zoals gepland, door 
Careaz gebruikt voor de huisvesting van ouderen?
Aanvankelijk was het plan dat Careaz de tijdelijke 
locatie aan de Kievitstraat 75 het komende jaar zou 
gebruiken om bewoners van de locatie in Dinxperlo 
tijdelijk te huisvesten in verband met verbouwplannen. 
Deze verbouwplannen zijn gewijzigd vanwege gestegen 
bouwkosten. Daarom is Careaz met de gemeente in 
gesprek gegaan over tijdelijke invulling van het pand.

Waarom is er nog zo weinig bekend?
Dat komt door de nationale asielcrisis waarin we 
verkeren. Ontwikkelingen volgen elkaar zeer snel op en 
veranderen soms per dag. Daarnaast is de landelijke 
situatie zeer schrijnend. Dat betekent ook dat wij snel 
moeten schakelen en dat nog niet alles tot in detail 
bekend is. Toch vonden we het belangrijk om de buurt en 
inwoners zo snel mogelijk te informeren, ook al is nog niet 
alles bekend.

Hoeveel statushouders kunnen er gehuisvest worden 
aan de Kievitstraat 75?
Op dit moment wordt het gebouw tijdelijk gebruikt voor 
zorgverlening. Er is nu plek voor 80 ouderen, maar dat 
betekent niet dat er ook plek is voor 80 statushouders. Er 
zijn 80 zit-/slaapkamers met badkamer, maar er is maar 1 
keuken en 1 huiskamer per vleugel. Het COA komt kijken 
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De Gemeente informeert (2)
wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met een 
nieuwe doelgroep.

Om hoeveel statushouders voor Oost Gelre gaat het?
Dat is nog niet bekend. Wat we weten is dat Oost Gelre 
dit jaar een taakstelling had om 56 statushouders te 
huisvesten. Dat is inmiddels door de Rijksoverheid 
verhoogd tot 67 statushouders. Op dit moment moeten 
we nog 27 statushouders dit jaar huisvesten. Op 1 januari 
2023 ontvangen we onze taakstelling voor de eerste helft 
van 2023.

Worden op de tijdelijke locatie alleen statushouders 
voor Oost Gelre gehuisvest?
We zijn in gesprek met buurgemeenten om te kijken 
of wij hen kunnen helpen. Dat zou betekenen dat wij 
tijdelijk statushouders voor andere gemeente(n) kunnen 
huisvesten op de locatie. Als er plek is in de gemeente 
waaraan zij gekoppeld zijn, stromen zij daar door naar 
reguliere huisvesting.

Moeten wij ook zorgen voor permanente huisvesting van 
statushouders van buurgemeenten?
Nee. Statushouders die wij opvangen van andere 
gemeenten blijven gekoppeld aan die gemeente. Dat 
betekent dat buurgemeenten verantwoordelijk zijn en 
blijven voor huisvesting.

Wanneer stromen statushouders door naar een reguliere 
woning?
De statushouders waarvoor Oost Gelre verantwoordelijk 
is, stromen door naar een reguliere woning in Oost Gelre 
op het moment dat er plek is. Wooncorporaties hebben 
de verplichting om een bepaald percentage van het 
woningaanbod beschikbaar te stellen voor de huisvesting 
van statushouders. Dat is al zo en dat blijft zo. Tot nu toe 
kunnen we elk jaar zonder problemen onze taakstelling 
behalen.

Kunnen statushouders wel doorstromen naar andere 
huisvesting; is er wel plek?
Tot nu toe hebben we elk jaar plek gevonden voor de 
statushouders. Er is nog steeds doorstroming, ook in de 
sociale huurwoningen. Het is niet altijd makkelijk, maar 
we hebben er vertrouwen in dat het ons blijft lukken, net 
zoals in het eerste halfjaar van 2022. Toen hebben we 33 

statushouders gehuisvest. Overigens betekent dit niet dat 
er ook 33 woningen nodig zijn; hier zitten ook gezinnen 
tussen.

Hoelang blijven de statushouders op de locatie wonen?
Het is een doorstroomlocatie. Statushouders moeten 
een aantal maanden wachten op een geschikte woning, 
maar dat kan ook korter zijn. Dat is afhankelijk van 
woonvraag (gaat het om een gezin, een echtpaar of 
een alleenstaande?) en -aanbod. In ieder geval moet de 
locatie op 1 september 2023 leeg zijn.

Wat is de samenstelling van de groep statushouders die 
gehuisvest wordt aan de Kievitstraat 75?
Dat weten wij op dit moment nog niet. In het algemeen 
zien we dat statushouders vaak een gemixte groep zijn, 
van alleenstaanden tot echtparen en gezinnen. We 
verwachten dat dat nu niet anders zal zijn.

Is er beveiliging aanwezig in het pand?
Nee. We denken niet dat dat nodig is. Wel denken 
we uiteraard zorgvuldig na over hoe we deze nieuwe 
inwoners goed kunnen begeleiden vanuit de gemeente 
en andere partijen, zoals Vluchtelingenwerk. Het is de 
bedoeling om op de locatie een locatiemanager aan te 
stellen. Ook betrekken we de wijkagent als duidelijk is 
wanneer er statushouders naar ons toe komen. Als u zich 
niet veilig voelt of overlast ervaart, kunt u uiteraard altijd 
bij ons terecht en zoeken we samen naar een oplossing. 
We zijn ervan overtuigd dat we dit samen goed kunnen 
organiseren. 

Er zitten straks mensen van allerlei culturen en 
achtergronden dicht op elkaar, is hier aandacht voor?
Ja. De maatschappelijke begeleiding moet zo goed 
mogelijk zijn en wij zullen daar bovenop zitten. Elke 
statushouder wordt gekoppeld aan een persoonlijk 
maatje uit Oost Gelre (vrijwilliger) en er zijn persoonlijke 
gesprekken met iemand van de gemeente en 
Vluchtelingenwerk. Mensen worden heel goed begeleid 
en ontvangen, zodat ze zo goed mogelijk kunnen starten 
met inburgeren.

Wat houdt de begeleiding van de gemeente in?
Statushouders krijgen het eerste halfjaar begeleiding 
vanuit Vluchtelingenwerk. Daarna worden zij 
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De Gemeente informeert (3) 

overgedragen aan de gemeente, en nemen wij die 
begeleiding over. Zo koppelen wij ze onder andere aan 
een maatje, wordt de inburgering opgestart en zijn er 
allerlei activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen. Van 
taalcafés tot zwemles en van sportactiviteiten tot fietsles.

Hoe wordt het onderwijs voor de kinderen van 
statushouders georganiseerd?
Dat is een terechte en goede vraag. Dit is één van de 
vele uitdagingen. We gaan hierover in gesprek met onze 
onderwijspartners.

Denken jullie wel aan de jeugd in Oost Gelre? Zij kunnen 
nauwelijks aan een woning komen.
De huidige woningmarkt is niet makkelijk, in heel 
Nederland. De gemeente Oost Gelre blijft daarom 
woningen toevoegen, ook voor starters. Op dit moment 
is er een grote vraag aan nieuwe woningen en daar wordt 
hard aan gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan Flierbeek fase 3 
(Flierbos) en de Regenboogschool in Lichtenvoorde.

Wanneer verwachten jullie de statushouders te kunnen 
huisvesten?
We hopen ergens in oktober. Maar op dit moment zijn er 
nog heel veel onduidelijkheden en moeten er nog heel 
veel zaken worden uitgewerkt. We hebben daar dus nog 
geen concreet antwoord op. 

Is de datum van 1 september 2023 een harde deadline?
Ja, dat is een contractueel vastgelegde datum. Vanaf 
1 september 2023 is de locatie in gebruik door Azora 
(voor een periode van 2 jaar). De gemeente Oost Gelre 
is in gesprek met Careaz voor gebruik van de locatie tot 
uiterlijk 1 september 2023.

Wat als er niet voor alle statushouders per 1 september 
2023 huisvesting is gevonden?
De datum van 1 september 2023 is een harde deadline. 
Dat betekent dat we goede afspraken moeten maken over 
een tijdige uitstroom en de instroom ruim voor die datum 
moeten stoppen. 

Tot wanneer is de tijdelijke bestemming toegekend aan 
de Kievitstraat 75?
Het college van B&W heeft de tijdelijke bestemming op 
het pand aan de Kievitstraat 75 opgelegd tot eind 2026. 
Als het pand na eind 2026 in gebruik is voor tijdelijke 
huisvesting, moet de gemeente hierop handhaven.

Is het een idee om regelmatig met de buurt te evalueren 
hoe het gaat?
Zeker. We willen graag met een afvaardiging van de buurt 
in gesprek blijven. In oktober organiseren we een tweede 
informatieavond voor de omwonenden en gaan we hier 
ook verder met elkaar over in gesprek.

Gemeente Oost Gelre
Bezoekadres
Gemeentehuis
Varsseveldseweg 2
7131 BJ Lichtenvoorde
 
Postadres
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Telefoon:  Algemeen   (0544) 39 35 35
WhatsApp:   06 - 39 63 55 56
Openingstijden:
Maandag 09.00 - 12.30 uur
Dinsdag  13.00 - 17.00 uur
Woensdag 09.00 - 12.30 uur
Donderdag 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag  09.00 - 12.30 uur

Balie Burgerzaken
We werken alleen op afspraak
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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: 0544-372 727 
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:  Laurens Wopereis
Bij de kikkerpoelen aan de Veengoot.
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Weekoverzicht activiteiten

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

Schema van voorbereiding voor 2022/2023 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie
nrs 12/1 dec. '22/jan. ’23 10 november 01 december
Nr. 2: februari 2023 05 januari 26 januari
Nr. 3: maart 02 februari 23 februari
Nr. 4: april 09 maart 30 maart
Nr. 5: mei 06 april 27 april (Koningsdag, wel invouwen)
Nr. 6: juni 04 mei 25 mei
Nr. 7/8 juli/augustus 08 juni 29 juni

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
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 (workshop)
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 371 589
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 370 255

Ledenadministratie: 
Joke Wolterink  tel. 0544 397 073 (via secr.)
Annette de Jong-Hassing  tel. 0544 397 073 (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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