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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

Albert Heijn
Lichtenvoorde

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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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 
Bij voorkeur op woensdagochtend

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: Ans Frenken
Druk: Drukkerij Westerlaan

Kopij:
Uiterlijk op 6 april 2023 inleveren 
van ondertekende kopij voor 
KBO De Treffer mei 2023
Per e-mail: redactiepr@kbolichtenvoorde.nl 
of in de brievenbus: Raadhuisstraat 18a.

Voorwoord van 
de jubileumcommissie

Al jarenlang op de radio te horen: “Een man weet pas 
wat ie mist, als zij er niet is”. En zo verging het ons, 
bestuursleden en jubileumcommissie ook , tijdens de 
afwezigheid van Lidwien. 

Ondanks  het voortreffelijke werk van secretaris Jan en 
penningmeester Fons en het schepje extra er boven op 
van de andere collega’s. Het liep allemaal gesmeerd door 
maar we zijn blij dat zij weer veilig geland is. Letterlijk op 
Schiphol maar ook in figuurlijke zin te midden van ons, 
KBO-ers.  

Voor dit voorwoord was zij nog net niet op tijd 
terug.  Maar zeker wel op tijd voor een van de laatste 
bijeenkomsten van de jubileumcommissie. De puntjes op 
de i , daar hoort een voorzitter toch echt bij te zijn. 

En zoals u al in voorgaande edities ook al kon lezen, 
maken we er een gezellige informele week van. Geen 
receptie, geen eucharistie uit dankbaarheid zoals dat in 
het verleden een goede gewoonte was. Nu is 70 jaar ook 
geen echt jubileumjaar. Dus wie weet waar we over 5 jaar 
mee uitpakken. 

Vooralsnog hopen we  op jullie aller komst naar De 
Treffer. Geniet van de werkstukken van creatieve leden en 
geniet vooral van de prachtige touwfototentoonstelling. 

Met groet van de jubileumcommissie: Fons Bokkers- 
Hettie Krajenbrink - Quirien de Graaf - Hans Winters- 
Lidy Borgers-  Lidwien Reukers - Stien Pothof.
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Jaargang 4
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Voorwoord van de redactie 3
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Van de bestuurstafel 5
Uitnodiging jaarvergadering 6
Handig om te weten 7
Hoera....we zijn jarig..70 jaar 9
De totstandkoming van De Treffer 10-11
De totstandkoming van De Treffer 13-16
Gevraagd interieurverzorger 16
Hoera....70 jaar 17-20
Voor onze zieken en jarigen 22
Film Dagboek van eenHerdershond 22
Gemeente informeert 23-25
Gevraagd corsogroep Geschud(t) 25
Kortingen 26
Fietstocht Koningsdag 26
Van digibeet naar digibeter 27-28
Uit ons archief 29
Weekoverzicht, schema verspreiding 26
Bestuur en ondersteuning 27

Volg ons ook op www.kbolichtenvoorde.nl

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

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

Agenda

In verband met een wijziging in het distributieschema, ontvangt 
u deze keer geen 50+ Magazine. Eind april  ontvangt u de edities 
april en mei. 

Fietscommissie

Het fietsseizoen start op dinsdag 11 april om 14.00 uur vanaf De 
Treffer.
Er wordt steeds gefietst in de oneven weken op dinsdag. 
Vanaf mei is de start om 09.30 uur.

• woensdag 26 april ALV. Aanvang 14.00 uur. Agenda elders in dit 
blad. 

• Data kennismaken met de voorzitter en rondleiding door de 
Treffer:  22 maart 2023.

• BINGO: 31 mei; 14.00 uur.
• Viering 70 jaar KBO Lichtenvoorde in week 13. (28 – 31 mrt.)
• Kruisjassen  in 2023 Let op 4 middagen: Inloop 13.30. Aanvang 

kaarten: 14.00 uur Data: 24 mei, 06 sept. en 13 dec. Noteren!!!
• 18 april: Dagtocht naar Keukenhof. Vertrek: 08.00 uur v.a De Treffer
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Uit de vergadering van   
1 maart.2023

• Algemene ledenvergadering :Woe. 26 april 2023 om 
14.00 uur. Gastspreker dhr. Godfried Nijs.

• Financiën: Besproken de begroting 2023 ter 
voorbereiding op ALV.  Aanmaak eigen ledenpasjes 
loopt. 

• Ledenadministratie: Aanwas leden: +3. Elke maand 
+3, dan blijven we mooi stabiel.  Op termijn zoeken 
we een nieuwe ledenadministrateur m/v.

• Cultureel:  Het loopt naar wens in de diverse groepen. 
Teken-/schilderen op dinsdag   blijkt een gezellige 
groep. Fietsvierdaagse start dit jaar v.a. De Treffer. 

• Educatie: Oproep tot nieuwe ronde bridgelessen 
werpt al vruchten af

• Welzijn: Aanschaf nieuwe serveerwagen is akkoord. 
Reizen: dagtocht Keukenhof begint te lopen. 
Noodzaak: Minimaal 30 deelnemers om door te laten 
gaan.

• Redactie/PR: Nieuw logo, nieuwe entree, 
ledenwerfactie, nieuw magazine, eigen ledenpasjes, 
eigen felicitatiekaartjes…We hebben behoorlijk 
aan de weg getimmerd de laatste jaren! Op termijn 
zoeken we een computervaardig iemand  m/v, die het 
magazine ook wil /kan helpen samenstellen. 

• Diversen: Gesprek met coördinator Gerrit Schepers 
en de portiers: Goed gesprek inzake openen en 
sluiten. In de zomerperiode open blijven, blijkt geen 
probleem. Jubileumweek: Organisatie loopt. 

• SJOL: Men zoekt een interieurverzorger/ster erbij, 
kascontrole door penningmeesters van Longa’30 
en KBO volgt e.d.d.  Energieprijzen blijven nog voor 
verrassingen zorgen. Gebouw ziet er verder puik uit. 

• 
Volgende AB vergadering: Woensdag 5 april.

EHBO/ AED: Voor docenten, vrijwilligers en aanwezige 
leden:

Helaas is het recentelijk nodig gebleken. En gelukkig is het 
allemaal goed af gelopen. Maar voor alle duidelijkheid 
nogmaals: Er kan zich een incident voordoen waarbij 
acute hulp bieden noodzakelijk is.

1. Bel meteen naar 112. 
2. Daarnaast is er een AED apparaat op het terrein 

aanwezig. 
3. Dit hangt in de EHBO ruimte, naast kleedkamer 7  

van het LONGA-kleedkamergebouw. Staat duidelijk 
aangegeven. Ook de groene stickers in de Treffer 
wijzen de juiste richting aan. 

4. Indien nodig: Er hangt een sleutel van die EHBO 
ruimte in de ontmoetingsruimte = kantine, achter de 
bar ( Op oranje plakkaat naast toegang naar keuken). 

5. Indien nodig, gebruik de zijdeur, nooduitgang van 
ontmoetingsruimte 5 = kantine.

6. Wacht aan de voorzijde de ambulance /hulpverleners 
op en wijs waar slachtoffer ligt..

7. NB: Indien nodig: In de rechterkeukenlade liggen 
pleisters en een schaar.

AFSLUITEN GEBOUW: 

NB: Voor alle docenten en leden/gebruikers 
van De Treffer.
Kijk aan het eind van de ochtend, middag ,avond wie er 
nog in het gebouw is.
Ben jij de laatste….sluit dan de voordeur af door het linker 
zwarte knopje (onder maantje) in te drukken. Is de deur 
reeds op slot…. Verlaat het pand dan via de keukendeur. 
(Deze kan van buitenaf niet geopend worden zonder 
sleutel.) ’s Avonds wordt het pand extra beveiligd door 
het alarm in te schakelen. Dat doen onze ‘portiers’. Zij 
deactiveren het alarmsysteem en openen ook weer in de 
vroege ochtend. ( Denk dan eerst omdraaien knoppen op 
de deur).

Via QR code op voorpagina direct naar 
onze KBO website:

70 Jaar maar springlevend en met de tijd meegaand.                                                                  
Op de voorzijde van ons maandmagazine treft u onze 
nieuwe QR code aan. Via een QR lezer of de camera op 
jouw telefoon kom je dan meteen op onze website. Mooi 
werk van onze IT man Ton Jolij.

Met groet; Het bestuur.

Van de bestuurstafel
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Uitnodiging jaarvergadering
Het Bestuur van KBO Lichtenvoorde nodigt haar leden uit voor de jaarvergadering op

Woensdag 26 april 2022
Aanvang 14.00 uur
in De Treffer, Raadhuisstraat 18

AGENDA

1. Opening  

2. Mededelingen en vaststellen agenda 

3. Herdenking overleden leden 

4. Notulen ledenvergadering d.d. 26 april 2022 * 

5. Jaarverslag 2022 *

6. Jaarrekening 2022 * 
a. Verslag accountant 
b. Verslag kascontrolecommissie (Marius Borgers en Jan Domhof) 
c. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

7. Verlenen decharge aan het bestuur 

8. Begroting 2023 * 

9. Vaststellen contributie voor 2024 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar: Lidy Borgers, Fons Bokkers en Hans Halink. 
Het bestuur draagt hen voor. 
Eventuele kandidaten kunnen vergezeld van goedkeuring van de kandidaat en handtekeningen van tenminste 10 
leden tot drie dagen voor 26 april 2023 schriftelijk worden voorgedragen aan het bestuur. 

11. Rondvraag 

12. Pauze 

13. Presentatie Oudheidkundige vereniging Lichtenvoorde door Godfried Nijs. 

14. Sluiting

Het bestuur

* Ter inzage. De ter inzage liggende stukken kunt u inzien op woensdag 12 en 19 april .a.s. tussen 9.30 en 11.00 uur in 
ruimte 4 van ‘De Treffer’.
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Handig om te weten......
Advies en/of praatje van de VOA of één 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 mevrouw Els Milder (06 3618 5035). 
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 Jos van Lith; coördinator 
groep vrijwillige belasting-/adviesgroep, 
tel. 0544 372967/06 5733 4121.

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 18 maart, 15 april, 6 mei, 
17 juni en 15 juli. 
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, 7051 CW Varsseveld
Arts: J. van Remmen
www.borchuus.nl/activiteiten-rijbewijskeuring

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, laat het weten aan José Meekes, 
jjmmeekes@gmail.com of 06 1091 4781. 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.
E-mail: sociaalteam@oostgelre.nl.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur
Wil je graag sporten, maar is je inkomen te laag om dit te 
betalen? Dan kan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur 
misschien helpen. Het fonds betaalt mee aan de sportclub 
(max. € 250 per jaar) en aan cultuurlessen (max. € 400 
per jaar) voor inwoners van Oost Gelre met een laag 
inkomen. Dit bedrag wordt altijd direct aan de sport- of 
cultuuraanbieder betaald. Is er na het betalen van de 
contributie nog geld over? Dan is het mogelijk om voor 
het resterende bedrag de benodigde attributen aan te 
vragen (tot een maximum bedrag van € 120).

Een aanvraag voor het Volwassenfonds Sport en 
Cultuur gaat via een tussenperoon. Dit zijn bijvoorbeeld 
de cliëntondersteuners van het Sociaal Team, de 
beweegmakelaar en de vrijwilligers van Schuldhulp Op 
Maat. 
Wil je meer weten? Neem dan contact op met ons Sociaal 
Team.

Vervoerservice ANWB AutoMaatje
Minimaal 2 werkdagen van tevoren contact opnemen met 
de vrijwilligerscentrale van de Winterswijkse Uitdaging 
via (0544) 39 34 00. De vergoeding bedraagt € 0,35 per 
kilometer en die betaalt u rechtstreeks aan de vrijwilliger. 
Eventuele parkeerkosten komen daar nog bij.
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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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Hoera.... we zijn jarig....70 jaar
UITNODIGING AAN ALLE LEDEN EN 
BELANGSTELLENDEN

Wanneer: dinsdag  28 t/m vrijdagmorgen 31 maart.

Wat doen we? 
We maken er een gezellige week van, in ons eigen 
gebouw De Treffer.  Geen receptie, wel gratis koffie/thee 
met wat lekkers  voor iedereen in De Treffer aanwezig. 

Voor wie? 
Voor alle leden en belangstellenden. De dagelijkse 
activiteiten gaan gewoon door. Met dien verstande dat er, 
terwijl je bezig bent met biljarten, handwerken, kaarten 
of wat dan ook, mensen mogelijk binnen lopen om een 
kijkje te nemen. 

Wat is er te zien? 
• Film over oud Lichtenvoorde.          
• Fototentoonstelling verzorgd door Vereniging voor 

Oudheidkunde Lichtenvoorde; VOL.  
• Expositie van kunstwerken gemaakt tijdens KBO 

activiteiten ( keramiek, houtsnijden, schilderen, 
zentangel etc.) 

• Tentoonstelling van trouwfoto’s van leden.
• Grabbelton voor de kleinkinderen.
• Ledenwerfactie
• Verloting onder bezoekende leden.  

Wanneer? 
Dinsdag  28 t/m donderdag 30 maart van 
10.00 -12.00 en van 14.00 - 16.00  uur.
Vrijdagmorgen 31 maart van 10.00 - 12.00 uur.

Inleveren van stukken voor de expositie
Docenten en cursisten kunnen hun te exposteren stukken 
aanleveren op maandagmorgen 27 maart v.a 10.30 uur 
tot 12.00 uur. Hooguit 2 werken per cursist. Graag jouw 
kunstwerk (en)voorzien van naam. 
We gaan uiterst voorzichtig te werk met alle moois dat 
binnen komt. Op vrijdagmiddag 31 maart kan men alles 
weer ophalen v.a 12.15 uur.- 15.30 uur. 

De grote trouwfototentoonstelling. 
Jij wilt er toch ook tussen staan?

Ach… wat hebben we al genoten van al die leuke 
trouwfoto’s van vroeger! Maar er is nog plek !
Die van jou/jullie ontbreekt nog!!!

DUS…..GEVRAAGD: TROUWFOTO’s  van  onze leden. 
Graag in een lijst, voorzien van op achterzijde geplakte 
sticker met daarop: Naam + voornaam bruidegom, 
meisjesnaam achternaam + voornaam  bruid, datum 
huwelijk. + huidig adres/ tel. nummer echtpaar. 

Deze foto kan ingeleverd worden bij voorkeur op de 
woensdagochtenden op het kantoor in De Treffer. Of leg 
hem in ruimte 3 , dan komt het ook goed. Zit er geen lijst 
om, dan kun je hem ook in onze brievenbus deponeren
(18a) Uiteraard komt deze na de feestweek weer terug.   
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De totstandkoming van De Treffer (1)
De totstandkoming van De Treffer en de KBO in zijn huidige vorm

Interview met de bouwcommissie uit 2010

Nog elk jaar komen ze minstens 1x bij elkaar. Het dagelijks bestuur uit 2010. Van oud-bestuursleden naar vrienden voor 
het leven. Praten over zichzelf doen ze niet graag, maar over het project, dat door hen en vele anderen gezamenlijk 
gedragen is, vertellen ze met gepaste trots.

Foto, van links naar rechts: Dhr. Frans Jansen, Mevr. Joke te Plate, Dhr. Theo Teunissen en Mevr. Frida Ruesink

Samen hebben ze dan ook veel meegemaakt en bereikt. Het Gebouw De Treffer, zoals wij dit momenteel in gebruik 
hebben, is een verdienste van veel bevlogen mensen. Vrijwilligers met het hart op de goede plaats, die met passie, 
doorzettingsvermogen en de wil iets goeds neer te zetten, de strijd aan gingen met de gemeente. Samen is het ze gelukt 
er iets unieks van te maken. Een Multi Functionele Accommodatie ( MFA) van KBO/ SV Longa onder de paraplu van 
Stichting Maatschappelijk Welzijn voor Jong en Oud Lichtenvoorde ( afgekort: SJOL).

Hoe het allemaal begon

Begin deze eeuw was de KBO verspreid over heel Lichtenvoorde met 12 locaties en 28 verschillende activiteiten. Elke 
locatie had zijn eigen regels, moeilijk- en mogelijkheden en zijn eigen organisatoren. Hoewel in de jaren daarvoor het 
huisvestingsprobleem al meerdere keren bij de verschillende ambtenaren en wethouders van de gemeente onder 
de aandacht gebracht was, gebeurde er echter weinig met de woorden van Joke:” De KBO van toen zou je kunnen 
vergelijken met een holding, dat uit allerlei kleine B.V. s bestond. Vanaf 2003 was onze grootste wens om de activiteiten 
van de KBO, dat met een ledenaantal van 1700 bleef groeien, plaats te laten vinden op een geschikte centrale locatie. 
Daarvoor was het nodig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daar ging heel wat praten en overtuigen aan vooraf. 
Maar het lukte.
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De totstandkoming van De Treffer (2)
Van 2003 tot 2008…op zoek naar geschikte huisvesting

In 2004 werd door de KBO Lichtenvoorde een beleidsplan ontwikkeld met als hoogste prioriteit: de centrale huisvesting. 
Dit was nodig om het beheersbaar te houden en de cohesie tussen de verschillende groepjes KBO-leden te bevorderen. 
Er werd een projectgroep huisvesting gevormd bestaande uit Joke te Plate ( voorzitter), Anton Schimmel, Henk Klein 
Gebbink, Frida Ruesink en Theo Teunissen. 

De projectgroep huisvesting deed veel onderzoek naar 
geschikte locaties, voerde gesprekken met gemeente, 
bedrijven en andere organisaties. Er werd begonnen 
met het opzetten van een goed archief en het bijhouden 
van alle afspraken, data en gebeurtenissen. Dat was het 
werk van Frida. Joke:” Als ik er nu aan terug denk is dit 
achteraf heel belangrijk geweest, want er is gedurende 
al die jaren heel veel gebeurd. Bij alle vergaderingen, 
in commissies, bij gemeente-, provinciale- en zelfs 
landelijke bijeenkomsten, waar werd gepleit voor onze 
zaak, konden we gebruik maken van goed gearchiveerde 
notulen en hadden we de betreffende informatie snel 
paraat”. Toch werd elk incidenteel locatie- aanbod evenzo 
vaak weer terug getrokken. Het leek erop dat er in 2006 
een locatie gevonden was in de oude school aan de 
Herman Harmsenstraat. Maar dit ging niet door, omdat 
de gemeente op het laatste moment het pand nodig had 
voor andere doeleinden. Een flinke tegenvaller, maar in 
tegenstelling tot bij de pakken neer zitten, maakte het ons 
strijdbaar en creatief. 

“Creativiteit is het proces om originele ideeën te hebben 
die waardevol zijn. Die ontstaan niet uit toeval, maar als 
het gevolg van een proces ( Ken Robinson)”. 

KBO en SV Longa`30 gaan samenwerken. 

Het idee ontstond in de wandelgangen, aan de 
keukentafel en door een samenloop van omstandigheden. 
De KBO, die in die periode al gedeeltelijk gehuisvest 
was bij Longa’30 voor secretariaatswerk en het houden 
van bestuursvergaderingen hoorde over de nieuwbouw 
plannen van SV Longa. In 2007 nam de KBO het initiatief 
een nieuwe huisvesting voor gezamenlijk gebruik bij 
het Longa-terrein te ontwikkelen. Vele gesprekken 
volgden, adviezen werden ingewonnen en met veel 
enthousiasme van alle betrokken vrijwilligers werd de 
aard en omvang van de samenwerking tussen SV Longa en 
de KBO besproken. Bouwtekeningen werden aangepast, 
de financiële mogelijkheden en exploitatiekosten in 
beeld gebracht, om te komen tot een gezamenlijke 
multifunctionele accommodatie. Een uitgebreide 
projectbeschrijving met de titel “Multifunctioneel 
Ontmoetingscentrum Lichtenvoorde”, was nodig voor 
het verkrijgen van subsidies van gemeente, provincie en 
diverse fondsen.
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Voor al uw drukwerk kunt u terecht bij Drukkerij Westerlaan. 
Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.

drukker...drukker...Voo
r u!

drukker...
 Wij zijn

Van der Meer de Walcherenstraat 1 - 7131 EN Lichtenvoorde 

Tel: 0544 371207 - info@drukkerij-westerlaan.nl

Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.Kom gerust eens langs en vraag naar alle mogelijkheden.
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De totstandkoming van de Treffer (3)

Na een extra ledenvergadering van de KBO in juni 2007 werd de aanvraag met de nodige bijlagen voor subsidie voor 
de nieuwe huisvesting bij de gemeente ingediend. Om voor subsidie in aanmerking te komen, werd op 26 juli 2007 de 
“Stichting Maatschappelijk Welzijn voor Jong en Oud Lichtenvoorde (SJOL)” opgericht.

Elna 5 juni 2008

In het bestuur van de stichting namen Joke te Plate en Theo Teunissen ( secr.) plaats namens de KBO. Naast twee 
onafhankelijke bestuursleden, kwamen er ook twee bestuursleden namens SV Longa in het bestuur.

De strijd met de gemeente 

Groot was de teleurstelling, toen het College van B&W 
per brief de aanvraag afwees. Hoe kon de gemeente zo’n 
uniek project zo botweg afwijzen. Wat volgde was een 
aaneenschakeling van netwerken aanspreken, lobbyen, 
raadsvergaderingen inspreken en protesteren tot aan 
een heuse demonstratie voor het gemeentehuis met 
spandoeken en al. Dat dit de aandacht trok zal niemand 
verbazen. Je hoorde opmerkingen als: ”Nooit gedacht ooit 
mee te maken dat ouderen met spandoeken opkomen 
voor hun belangen”. Het werd een slepend politiek spel, 
dat uiteindelijk 
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De totstandkoming van De Treffer (4)

resulteerde in een aangenomen motie, dat er in 
de gemeente Oost-Gelre een multifunctionele 
accommodatie zou komen met een integraal plan, 
maar dat daarvoor een adviesbureau ingeschakeld 
zou worden. Het adviesbureau kwam met het rapport 
Vitri, dat voldoende beleidsuitgangspunten gaf voor de 
Stichting, om er weer vol tegenaan te gaan. Toch had het 
alsnog veel voeten in de aarde voordat het amendement 
gegeven werd voor een eenmalige subsidie van 290.000 
euro en een renteloze lening van 280.000 voor de nieuw 
te bouwen Multifunctionele Accommodatie KBO/SV 
Longa. Voor de Stichting was dit van groot belang, omdat 
het de mogelijkheid opende bij de Provincie  en andere 
fondsen aan te kloppen voor financiële ondersteuning. 
Het bestuur van de Stichting werd op sterkte gebracht 
met onafhankelijk voorzitter Leo te Bogt ( opvolger van 
Anton Schimmel), Theo Teunissen secretaris en Joke te 
Plate, beide namens de KBO, Aloys Papen onafhankelijk 
penningmeester ( opvolger van Henk klein Gebbink), 
Marcel Eekelder en Johan Heutinck namens SV Longa. 
Er werd een financiële- en een bouwcommissie 
ingesteld en vervolgens werden alle kanalen voor 
subsidiemogelijkheden aangeboord. Na jaren ploeteren 
zat eindelijk de wind mee. Op 31-10 2008 werd de 

samenwerkingsovereenkomst getekend door de besturen 
van SJOL, KBO en SV Longa, waarin ieders inbreng en taak 
werd vastgelegd. In februari 2009 werd het startschot 
gegeven voor de officiële sloop van de bestaande ruimte. 
De nieuwbouw kon beginnen.

De bouwcommissie van de KBO
De bouwcommissie van de KBO bestond uit Joke te Plate, 
Frans Jansen, Theo Teunissen en Frida Ruesink. Samen 
zijn ze het er roerend over eens: “De achterban van de 
KBO is heel erg belangrijk. Als die steun er niet is, gaat 
het niet goed. Er kan van alles voorvallen en soms heb je 
een brede rug nodig, maar iedereen die zich inzet voor 
de gemeenschap, doet dat vanuit de drive iets goeds 
te willen doen. Wat we met z’n allen bereikt hebben, 
is uniek in Nederland. Een samenwerking tussen jong ( 
voetbal) en oud ( KBO). Een gedeelde accommodatie, 
waarin de KBO zijn eigen plek gekregen heeft”.

Bron: foto Jan van den Brink Elna, uitreiking van de koninklijke onderscheiding, 2010.
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De totstandkoming van De Treffer (5)

  “Als bestuur van de KBO werkten we met de Problem 
Solving Methode: Oriëntatie, doelbepaling, actieplanning 
en evaluatie. Het begon met de wens van een centrale 
locatie voor alle KBO activiteiten. Het is een tienjarig 
proces geworden, waarin we regelmatig terug moesten in 
actie-evaluatie en actieplanning. Samen hebben we veel 
meegemaakt, als bestuur, als bouwcommissie, maar ook 
als mens. Het was best een zware periode. We hebben 
allemaal een verschillend karakter, maar we vulden 
elkaar goed aan. Ieder van ons had zijn eigen expertise 
en inbreng in het project. Theo was bijv. de man van het 
binnenhalen van subsidies en Frans van de penningen”. 

De basis van de KBO, om ons doel te kunnen bereiken, 
was een eigen vermogen en voldoende reserves. En dat 
is gelukt. Naast gemeentelijke subsidie, kwam er subsidie 
binnen vanuit de provincie en de Europese pot. De bouw 
is tot stand gekomen met behulp van veel vrijwilligers. 
Terwijl de KBO, vanuit de WMO zorgde voor het budget, 
leverde SV Longa de man- en werkuren. De Treffer is een 
gebouw waar we met z’n allen best wel een beetje trots 
op mogen zijn”.
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De totstandkoming van De Treffer (6)

Wij maken graag kennis met een interieurverzorger m/v. 
Het bestuur van SJOL is op zoek naar iemand die onze interieurverzorgers Rikie, Albert, 
Bart en Wim wil komen helpen.
Op maandagochtend, van 08.00 tot rond 11.00 uur, wordt verenigingsgebouw De 
Treffer schoongemaakt. Daarbij  kunnen zij een paar extra handen prima gebruiken. 
Je werkt op basis van de landelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding. 
Ben jij (of ken jij) degene die mogelijk iets voelt voor  deze job, neem dan contact op 
met Hans Winters. ( 0683274062)

Met groet; Bestuur SJOL
( Stichting maatschappelijk Welzijn Jong Oud Lichtenvoorde) 

Interview Ans Frenken Bron; Elna januari 2010. 
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Hoera.......70 jaar (1)
Ook wij zijn 70 !!
“70 Is het nieuwe 50”,  pleegt men tegenwoordig wel eens te zeggen. Onze vereniging bestaat 70 jaar en dat willen we 
weten. Temeer daar de jarige aan alle kanten nog springlevend blijkt te zijn. En dat ondanks de 7 decennia die op de 
teller staan.
 En dat geldt ook voor een groot deel van de 52 leden die  eveneens in 1952 het levenslicht zagen. 
Met een aantal van hen hebben we een interviewtje gehouden aan de hand van 4 vragen: 
1. Hoelang ben je al lid van KBO Lichtenvoorde?
2. Waarom ben je lid geworden?
3. Aan welke activiteiten neem of nam je deel?
4. Heb je suggesties voor de volgende 70 jaar? 

Bart Hendriks
De goedlachse Bart werd meteen lid toen hij 50 jaar was. Nu 20 jaar geleden dus! 
Hij kwam bij de KBO vanwege zijn vrouw Ria Vrijdag. Zij wilde graag op computerles. 
Toen zij zich aanmeldde, nam zij hem in haar kielzog mee. Ria zette haar eerste 
schreden op de digitale snelweg met ‘onze’ Jan van Zanten mede aan het stuur. 
Bart was ook gemotiveerd omdat zijn vader destijds jarenlang secretaris was van de 
vereniging. ( “En alles met de hand geschreven, 700 leden!” zegt Bart met gepaste 
trots) 
Aan geen van de activiteiten die aangeboden worden, neemt Bart deel. Zijn zus, Joke 
te Plate- Hendriks, destijds jaren lang voorzitter, kon hem ook niet over de streep 
trekken. Neemt niet weg dat hij, sinds  hij op 66 jarige leeftijd stopte als chauffeur 
en intern medewerker bij Jos Dusseldorp Verhuizingen, geen onverdienstelijk schilder/tekenaar blijkt te zijn. Daarnaast 
is deze oud ‘Notenkraker’ en Grolse Hofzanger  nog steeds actief als zanger bij ‘Gemak’ ( Gemengd ensemble met Aldi 
keyboard) en als chauffeur op de electro-car.  Ria en hij zijn wel mee geweest naar het Rijksmuseum in Amsterdam en 
maakt hij af en toe op woensdagmiddag gebruik van de computerdeskundigheid van Ton Jolij. 
Tips voor de jubilerende vereniging: “Lang zullen ze nog leven!” is de suggestie van de goedlachse Bart. 

Marian Derksen
Sinds 8 juli 2005 mag KBO Lichtenvoorde zich rijker weten met de sympathieke Marian 
Derksen.
 In 2005 werd haar man, Ed Jacobs, benaderd om penningmeester te worden van de KBO. 
Ed nam die handschoen op. Reden voor Marian om ook lid te worden. Ook had zij meteen 
het gevoel dat zij zich wellicht ook dienstbaar zou kunnen maken. 
Marian trad toe tot de werkgroep Welzijn. Binnen die groep vrouwen voelde zij zich al 
ras thuis. En kort daarna nam zij de taak op zich om alle leden die de respectabele leeftijd 
van 80, 85, 90, 95  en ouder bereiken, namens de KBO ,een feestelijke verjaardagskaart 
te bezorgen. Met daarbij tevens een mooie roos. Om die taak correct uit te kunnen 
voeren, ontvangt Marian om de paar maanden van de ledenadministratie een lijst met 
veranderingen. Denk hierbij aan  verhuizingen, overlijdens, nieuwe  aanmeldingen etc. Op 
jaarbasis zijn dat al gauw ruim  200 kaarten en roosjes! Maar geregeld is Marian ook in De 

Treffer te vinden bij bijzondere gelegenheden. Dan versterkt zij het Treffer Team.  Vaste prik voor haar zijn de kniepertjes 
die geserveerd worden bij de Nieuwjaarsreceptie. 
Een speciale suggestie voor de jarige vereniging heeft Marian niet. Want zo zegt zij: ”Men is al behoorlijk toekomst-proof 
bezig, lekker doorgaan zo!”. 
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Hoera.......70 jaar (2)
Fons Hahné
KBO-lid sinds 2015.
Sinds Fons lid geworden is van de KBO dart-club, kijkt hij met plezier uit naar de 
maandagmorgen.
De paar uur darten samen met zijn dartcollega’s, die op een ontspannen en sportieve 
manier doorgebracht worden, bezorgen allen een gezellige morgen.
En in de pauze worden, onder het genot van een kopje koffie, zelfs nog 
wereldproblemen opgelost.
Fons: “Een woord van dank aan de KBO en de verantwoordelijke mensen is op zijn 
plaats. Die maken het toch maar mogelijk om deze hobby (sport) in een geweldige 
locatie en met eerste klas materiaal te beoefenen.” 
Fons is dan ook een zeer tevreden lid van de KBO en Dartclub. 

Harry Beestman
KBO-lid sinds 2018
Harry woont hier nu ruim 5 jaar met veel plezier. Het was voor hem “Back to the roots”. Hij is hier in Lichtenvoorde 
geboren en getogen en zijn vrouw en hij meldden zich direct bij de KBO. 
Vanwege gezondheidsproblemen moest hij een paar jaren verstek laten gaan.  Toen de KBO startte met darten bleek dat 
voor hem een “dart in de roos”! 

Inmiddels is het februari 2023, en Harry noteert:
“Het is maandagmorgen en buiten regent het “cats and dogs”.Geen weer om de week mee te beginnen, maar ik heb 
geluk: Het is weer de wekelijkse dartmorgen! Dus weer of geen weer, het maakt niet uit, want bij de KBO brandt de 
kachel en is het elke week weer gezellig. De sores eruit gooien. Prettige bijkomstigheid is ook dat men de borstpartij 
traint en het vergt ook nog enige hersengymnastiek.  Af en toe klinkt het bekende:  “one hundred and eighty “! Maar och 
met een  wat  lagere score zijn we ook blij.  Tussendoor een bakkie troost en even op niveau bijpraten. De morgen vliegt 
voorbij! Nog een groot pluspunt:  “De Treffer” is heel toegankelijk, zowel letterlijk als figuurlijk!
Harry’s trefwoorden zijn dan ook:
T:  Toegankelijk
R:  Relaxed
E:  Enorm leuk
F:  Fantastisch
F:  Fun met elkaar
E:  Energiek
R:  Recreatief heel goed bezig

Hennie Nijhuis
KBO-lid sinds 2022.
Hennie is als KBO-lid nog een ‘broekie’, hij en zijn vrouw Lucie hebben zich eind 2022 
ingeschreven en Hennie is actief gaan kijken naar de aangeboden activiteiten. Het spelletje 
darts bleek een leuke activiteit. Hennie vindt dat hij prima opgenomen is in de groep. Het is 
altijd gezellig, ook tijdens de koffie.
Hennie vindt het wel jammer dat er maar één mogelijkheid per week is om te darten, maar 
misschien komt er ooit uitbreiding van de speeltijden.
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Hoera........70 jaar (3)
Ans Papen – Brinke
Sinds 2 januari 2015 mag Ans zich lid van de Krachtige Belangen Organisatie voor 
50-plusserts noemen. Toen heette onze vereniging nog Katholieke Bond van/voor 
Ouderen. Wat lijkt dat al weer lang geleden!
Ans had destijds geen specifieke reden om toe te treden tot de grootste vereniging van 
Lichtenvoorde, gewoon steunend lid werd zij. 
Deelname aan activiteiten: Toen zij een smartphone kreeg, leek Ans een cursus 
(omgaan met de mobile telefoon) bij Henk Klein Tank niet verkeerd.  Momenteel is Ans 
een “Vlijtig Liesje” tijdens  de bloemschikcursussen van Hettie Krajenbrink. Een heel 
ander pad bewandelde zij afgelopen najaar tijdens de workshop van Paul Wieggers: 
Het maken van een 3D object. De dagtocht naar Rotterdam/Maasvlakte was destijds 
een schot in de roos, vindt Ans. Dat het Handletteren niet door kon gaan was pech, zij 
had graag meegedaan. 
Suggesties voor  de volgende 70 jaar: De altijd actieve Ans, die heel wat 
vrijwilligerswerk op haar conto heeft staan, doet het nu wat rustiger aan. Al hoewel zij 
regelmatig een penningmeestertaak op zich nam, is Ans toch meer van de letters dan 
van de cijfers. Zij geeft de KBO daarom een paar suggesties in die richting : Tijdens de 

inloop het woordspel scrabble aanbieden. Voorts voor in het magazine: Ruim een hoekje in voor oude dialectwoorden 
en verhalen. Daarnaast zou een rubriek ’Mijn hobby‘ waarin leden en niet leden vertellen over een bijzondere hobby 
ook interessante info voor de leden kunnen bieden. En nog een ideetje voor de cultuurgroep: Workshop ‘Speksteen 
bewerken’.   “Maar… verder een compliment aan allen die zoveel organiseren en de boel draaiende weten te houden”.  
Aldus deze  enthousiaste “Ik bun ’n echte KBO- fan”, Ans.Tot slot gaf zij aan ons allen een advies dat Ans ooit eens op TV 
hoorde: Blijf nieuwsgierig: “Wie zich verwondert, wordt honderd 

Annet  Wopereis - Hubers
Dit ‘Schrikkelkind’uit 1952 heeft nog niet vaak haar echte geboortedag mogen vieren. 
Ondanks haar ‘dus eigenlijk nog erg jonge leeftijd mogen wij Annet en haar man Bennie 
sinds 1 juli 20216 binnen onze gelederen weten.
De reden waarom zij toen beide toetraden was het feit dat zij, vanwege een geplande 
reis naar Zuid Amerika, graag wat Spaans wilden leren. En waar kan dat fijner dan bij 
onze eigen Juf Ank ( Maathuis)? En omdat op vrijdag ook Engels aangeboden werd, 
meldde het echtpaar Wopereis zich ook meteen maar aan voor de les bij mevrouw 
Moon. Ook bij Marijke Moon en later bij Ellen van Schie hebben zij het altijd erg prettig 
gevonden.
Maar Annet houdt van aanpakken. Naast de talen  bekwaamde zij zich ook in 
keramieken bij Esther Krabbenborg en bleek Annet een verdienstelijk bloemschikster. 
Ook de routes van de fiets 4-daagse vinden gretig aftrek; niet om meteen in augustus 
op de pedalen te gaan. Maar later in het seizoen worden de routes lekker gebruikt voor 
een middagje uit met vriendinnen.  
Suggesties voor de toekomst; daar heeft Annet al langer een ideetje bij. Zij komt wel 
eens in ‘De Bollemansschoppe’ op het Hooiland. Daar is onlangs een puik geoutilleerde 
keuken ingericht om met meerdere mensen samen te koken. Misschien is het leuk om zo af en toe daar met een groep 
bijeen te komen. En dan is het pas echt leuk als dat koken gedaan wordt  onder leiding van een  dame of heer van 
buitenlandse afkomst
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Hoera.....70 jaar (4)
Ans Vonhof-Baumann
KBO-lid sinds het betrekken van de nieuwe accommodatie.
Het lidmaatschap van de KBO bood Ans,  vanwege de aard van de organisatie, als 
leerkracht ook iets anders dan het dagelijkse contact met jonge kinderen. Het was 
leuk om nu eens bij ouderen te zijn, o.a. koffie te schenken bij diverse activiteiten. 
Zij was al snel in beeld als iemand die de redactie kon versterken. Ad van Schayk 
had haar kwaliteiten ook al in de gaten en merkte op: “We hebben een mooie 
vis in de kweekvijver.” Helaas was het vanwege problemen met de gezondheid 
niet mogelijk om alles te doen wat zij wilde. Bij de redactie schrijft Ans onder 
andere opbeurende berichtjes voor de zieken en felicitaties voor de jarigen en het 
nakijken van de teksten. 
Ans spreekt de hoop uit dat zij de komende 70 jaar ook nog mag beleven! 

Huub Adema
KBO-lid sinds 2017. 
Huub hield zich na zijn pensionering met biljarten bezig bij de KBO, maar merkte 
dat zijn belangstelling voor andere zaken ook veel tijd vroeg en stopte dus met 
het produceren van caramboles op het groene KBO-laken. Zijn werkzaamheden 
met de electrocar zorgen nog wel voor een hechte band met de KBO, want hij rijdt 
regelmatig door de week naar de Treffer. Hij en de andere elecrocarchauffers zien 
dat de ouderen erg genieten van de activititeiten die daar ontwikkeld worden, 
zoals tekenen en schilderen, omgaan met de telefoon of ipad, en gymnastiek. De 
electrocar is voor die mensen dan ook niet alleen nuttig, maar zelfs onmisbaar. 
Daarnaast  ziet hij dat ook de trainers ervan genieten. 
Huub: “Zonder de KBO is er weinig mogelijk voor deze ouderen. Ze genieten van 
de rit, evenals wij, en van er even uit te zijn.

Eric Harber
Op een van de laatste dagen van 2022, op het scheiden van de markt,  viel het 
aanmeldformulier van Eric Harbers op 18a in de bus. Pas lid dus.   ( En nu al in 
ons blad!) 
Eric  mocht in oktober 70 kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. En bij zo’n  
groots moment horen ook veel mooie cadeautjes vonden zijn vrouw Marian 
en de (klein)kinderen. Dat werden, je begrijpt het al, 70 grote en kleinere  
verrassingen. Waaronder ( wat een goede cadeautip!)  een lidmaatschap van de 
Krachtige Belangen Organisatie voor 50-plussers.
“Stien, ik  moet nog een afspraak met jou maken voor het interview”, zo kwam 
hij op een woensdagavond breed lachend bij mij thuis even aanwippen. Muts op, 
shawl om, dikke bodywarmer aan… net terug van de markt in Winterswijk. En 
dan begrijp je natuurlijk wel wat het antwoord is op de vraag 3: Eric is nog, tot 
zijn eigen grote plezier, volop actief in het bedrijf dat hij met zijn broer runt. Aan 
kaarten, keuvelen kienen, fietsen, biljarten of schilderen is hij overdag nog lang 
niet toe. Maar… op zijn tijd pakt hij echt wel zijn vrije momenten om er een paar 

dagen of een week tussenuit te knijpen. ‘En geef um eens ongeliek!’
Suggesties voor de toekomst kan Eric nog niet geven. ”Maor, as ik eenmaol tied heb, dan za’k mien d’r eens in 
verdiepen!”   En dat is een belofte waaraan we deze poelier graag houden. 
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WWW.TEKLOEZE.NL
BIJ RIOOL- OF STANKPROBLEMEN 

BEL: 0315 33 03 75

LAST VAN ‘N 
VERSTOPPING?

ZORGT DAT ‘T DOORLOOPT

 

Rapenburgsestraat 20 - 7131 CX Lichtenvoorde
Tel. 0544371204 - info@dekoppelpaarden.com

www.dekoppelpaarden.com

Zeg je Lichtenvoorde dan zeg je Hotel De Koppelpaarden! 

SINDS 1616
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Voor onze zieken en jarigen

Film

Als je jarig bent, vier je meestal een feestje. Het is me opgevallen dat, naarmate je ouder wordt, steeds meer feestjes op 
een middag worden gepland. En ik vind dat heeeerlijk. Toen mijn ouders overdag naar de verjaardagen gingen, stond ik 
nog vol in het leven. Ik weet nog dat ik gezegd heb :”Dat is echt iets voor oude mensen”. Mijn moeder zei toen :”Wacht 
maar tot je zelf zo oud bent” En……ze heeft gelijk gekregen.
We hebben deze maand ook wat te vieren bij de KBO. De KBO 
bestaat namelijk 70 jaar. We vieren feest van 28 t/m 31 maart.
En jawel…. overdag. Ik denk dat we onszelf in die week mogen 
feliciteren omdat we het in stand hebben gehouden. PROFICIAT 
KBO!
Maar er zijn deze maand ook verschillende leden jarig. Deze wil ik 
dan ook van harte feliciteren met hun verjaardag en hen een fijne 
dag toewensen.
Met het ouder worden krijg je ook andere ongemakken. Bijna 
niemand ontkomt er aan. Je energie wordt minder en een 
middagdutje ….. daar lachte je vroeger om.  We moeten accepteren 
dat we ouder worden en dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar 
heel belangrijk is: positief in het leven staan. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.  
Ik wil alle mensen, die ziek zijn of ongemakken hebben, het allerbeste wensen. En ga niet bij de pakken neerzitten. Deze 
dame die dit jaar ook 70 wordt , doet dat ook niet.

Ans Vonhof

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

WWW.GELRIA.COM

De zoektocht naar balans
praten  passen  meten

Dagboek van de Herdershond deel 2
28 april 2023, aanvang 13.30 uur

Omdat het merendeel van de aanwezigen (maar liefst 60 
personen) tijdens de Filmmarathon op 27 januari heeft 
aangegeven graag het vervolg ervan te willen zien, gaan 
we op vrijdag 28 april verder.

Dit vervolg duurt nog 
eens drie en een half 
uur. Mocht het te lang 
worden dan zullen 
er stukjes worden 
doorgespoeld.
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De Gemeente informeert (1)

Grof tuinafval op afroep in gemeente Oost Gelre

Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar haalt ROVA grof 
tuinafval op afroep in. U kunt dan gratis uw grof tuinafval laten 

ophalen. Aanmelden kan tot zaterdag 11 maart 13.00 uur. Maak eerst een afspraak, anders neemt ROVA het grof 
tuinafval niet mee.

Afspraak maken

U kunt op 2 manieren een afspraak maken:
• online via de ROVA-app (onder het kopje Aanvragen)  

via www.rova.nl/inzamelkalender
• door te bellen met het ROVA-Klantcontactcentrum via  

(038) 427 37 77.

Hoe biedt u het grof tuinafval aan?

Op de ophaaldag kunt u het grof tuinafval op straat zetten. Hier gelden enkele regels voor. Zo houden we de 
leefomgeving samen netjes.
• Bied uw grof tuinafval hanteerbaar en gebundeld aan vóór 7.00 uur. Let op: ROVA neemt tuinafval in plastic zakken 

niet mee.
• De bundel mag maximaal 1,5 meter lang zijn en niet meer wegen dan 25 kilo.
• Per adres mag u niet meer aanbieden dan 3 m³.
• ROVA neemt takken die dikker zijn dan 5 cm niet mee.

Recyclebaar materiaal uit het restafval

Het is belangrijk om grof tuinafval te scheiden en te voorkomen dat het bij het restafval belandt. Gescheiden tuinafval 
kunnen we namelijk deels composteren en deels inzetten voor de opwekking van duurzame energie.

Wat is grof tuinafval?

Om goede compost te kunnen maken, is het belangrijk dat u alleen grof tuinafval inlevert. 
Wel grof tuinafval Geen grof tuinafval
Gemaaid gras Zand en aarde
Organisch tuinafval Bielzen, geïmpregneerde schuttingen en tuinhekjes
Bladeren en snoeiafval Stoeptegels
Tak- en/of stamhout Overig afval

Heeft u vragen?

Neem contact op met het ROVA Klantcontactcentrum via telefoon (033) 422 85 00 of www.rova.nl/contact. 
Kijk voor meer informatie over afval op www.rova.nl/inzamelkalender of download de ROVA-app.
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De Gemeente informeert (2)

Hoge zorgkosten? 
Kijk of je deze kunt aftrekken van de belasting

Zorg je voor iemand die langdurig ziek is, of gehandicapt 
is? En woon je samen in hetzelfde huis? Of heb je zelf 
zorg nodig? Dan kun je sommige zorgkosten aftrekken bij 
de aangifte inkomstenbelasting. Heb je hoge zorgkosten, 
maar ben je niet verplicht om jaarlijks aangifte te doen 
voor de inkomstenbelasting? Dan kan het lonend zijn om 
dit vrijwillig te doen.

Vaak is gedeeltelijke teruggave van hoge 
zorgkosten mogelijk
De Belastingdienst houdt vrijwel altijd geld in op het 
loon, de uitkering of het pensioen dat je ontvangt. 
Heb je hoge zorgkosten? Dan kun je vaak een gedeelte 
van dat ingehouden geld van de Belastingdienst 
terugkrijgen. Ook kun je door de aftrek van zorgkosten 
bij de Belastingaangifte je (toetsings)inkomen verlagen. 
Ontvang je huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag? Dan 
is de hoogte van je (toetsings)inkomen bepalend voor de 
hoogte van die toeslag(en).

Hulp van een vrijwillig belastingconsulent
Woon je in Oost Gelre en heb je hoge zorgkosten? Of ben 
je mantelzorger voor iemand met hoge zorgkosten? Dan 
kun je gratis gebruik maken van hulp van een vrijwillig 
belastingconsulent. Zij helpen je bij het invullen van 
de belastingaangifte. Deze vrijwilligers hebben veel 
ervaring en weten precies welke zorgkosten wel of niet 
aftrekbaar zijn. Je mag zorgkosten alleen aftrekken als het 
totaalbedrag van die kosten boven een bepaalde drempel 
uitkomt. De vrijwillig belastingconsulent kan voor je 
uitrekenen wat in jouw situatie van toepassing is.

Afspraak maken met een vrijwillig 
belastingconsulent?
Neem dan contact op met Matthijs Groot Nibbelink, 
consulent ouderenadvies & mantelzorg van de gemeente 

Oost Gelre. Je kunt hem bereiken via telefoonnummer: 06 
– 53 40 46 25 of via e-mail: m.grootnibbelink@oostgelre.
nl. Hij zorgt ervoor dat een vrijwillig belastingconsulent 
contact met je opneemt voor het maken van een 
afspraak. Belastingaangiftes moeten vóór 1 mei 2023 bij 
de Belastingdienst binnen zijn. Neem dus tijdig contact op 
voor hulp van een vrijwillig belastingconsulent.

Inloopspreekuur financiële regelingen

In Oost Gelre kunt u gebruikmaken van verschillende 
tijdelijke subsidieregelingen. Deze regelingen zijn voor 
inwoners die het financieel al niet breed hebben en door 
de gestegen energieprijzen moeite hebben om rond te 
komen.
Het gaat om deze regelingen:
•   subsidieregeling energiehulp voor inwoners
•   energietoeslag voor inwoners
•   subsidie voor isolatie van woningen

Meer informatie en voorwaarden.
Meer informatie over de regelingen leest u op www.
oostgelre.nl/energiehulp. Daar vindt u ook de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
regelingen.
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De Gemeente informeert (3)

Inloop zonder afspraak op dinsdagmiddag
Ook in februari en maart zijn er speciale inloopmiddagen op de 
dinsdagmiddag. U kunt van 13.30-17.00 uur terecht in het gemeentehuis van 
Lichtenvoorde voor meer informatie of hulp bij het invullen van het formulier. 
Een afspraak maken hoeft niet.

Inloop zonder afspraak bij Formulierenbrigade
U kunt ook binnenlopen bij de Formulierenbrigade Oost Gelre:
• elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Vincentiushuis (Ruurloseweg 13B in Groenlo)
• elke donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Lichtenvoorde
• elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 17.00-19.00 uur in het gemeentehuis in Lichtenvoorde 

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met ons Sociaal Team. Dat kan op werkdagen van 9.00–12.30 uur 
via telefoonnummer (0544) 39 36 16.

Regelingen voor verenigingen, stichtingen en ondernemers
Er zijn ook financiële hulpregelingen voor verenigingen en stichtingen of ondernemers die door de hoge energieprijzen in 
de problemen komen. Het gaat om:
• duurzaamheidsfonds voor verenigingen en stichtingen
• subsidie energiehulp voor verenigingen en stichtingen
• energiehulp voor ondernemers

Meer informatie vindt u op www.oostgelre.nl/energiehulp. Voor vragen kunt u terecht bij Michiel Krabbenborg, 
e-mail m.krabbenborg@oostgelre.nl of via (0544) 39 35 61.

Namens corsogroep Geschud(t)
Wij zijn op zoek naar een paar mensen die het leuk vinden om onze landploeg te ondersteunen. 
Wat houdt dat in? Helpen schoffelen, op binden vd dahlia's, plukken in het hoogseizoen, en natuurlijk heel veel 
gezelligheid. 
Ons dahlialand is aan de Lievelderweg, daar waar 4 corsogroepen hun tent/hal hebben. Dus lekker dicht bij. 

Wij vroegen ons af of er binnen de KBO misschien leden 
zijn die het leuk vinden om eens bij ons te komen kijken en 
misschien wel willen aansluiten bij de landploeg. 

Namens het bestuur van corsogroep Geschud(t),
Met vriendelijke groeten 
Anita Raben 
0610751269

Gevraagd!!
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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 € 36,50 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.

Beste leden van de KBO,
De zon begint weer te schijnen. Koningsdag komt langzaamaan dichterbij.
Vorig jaar heeft het Comité Orange Lichtenvoorde in samenwerking met de KBO een fietstocht georganiseerd.
Er zijn veel sportievelingen de fiets op gegaan en dat betekent dat we komend jaar een tweede editie organiseren.
De route bestaat uit 25 of 50 km en start bij De Koppelpaarden (de achterkant). Daar is ook de route af te halen.
Deelname is gratis. 
Opgeven kan via:  
Fietstocht@lichtenvoorde-oranje.nl

We hopen wederom op een sportieve opkomst!

Met een oranje groet
Comité Orange Lichtenvoorde

Fietstocht Koningsdag
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Van digibeet naar digibeter (1)
Deze keer geen “workshop” of informatie artikel. Nu even wat anders namelijk een teugblik in het kader van het 
70-jarig bestaan. Dat is zo ongeveer een mensenleven. Ik ben zelf met 67 nog aan die leeftijd. Ik had een usbstick 
gekregen met daarop informatie over ons digitale verleden. Ik open het eerste bestandje en lees de eerste regel. Mijn 
gedachten dwalen meteen af naar mijn klaslokaal van Schoolgemeenschap Harreveld. Rechts naar de kast, onder het 
raam, met schuifdeuren. Daar liggen de verschillende stapel boekjes “Babbage” genaamd. De verschillende delen 
netjes opgestapeld. De herinneringen worden weer levendig. Got ja… Babbage. Hèt programma voor het onderwijs 
om de jeugd met de computer bij elkaar te brengen. De naam afgeleid van een Britse wiskundige en ontwerper van 
eerste mechanische rekenmachine. Later bekend als “ponsmachines” die in menig fabriek te bewonderen waren. Mijn 
gedachten weer terug naar het document. 
Naast Babbage staat: voor 2000: Marianum als lesplaats 
en dhr. P. Baks als docent. Ik realiseer mij dat ik toen 
nauwelijks notie had van deze activiteiten en verbaas me 
nu dat er toen al veel digitaal engagement was onder de 
wat oudere mensen. Ik kijk zo de lijst door. Vanaf 2000 
is de locatie veranderd. De cursuslocatie is verplaatst 
naar het oude “Bonifatiusziekenhuis” in het centrum 
van het dorp. Daar werd een lokaal ingericht voor het 
digitale gebeuren. Om aan apparatuur te komen was 
eigen huisvlijt noodzakelijk. Via, via hoor je wel eens wat 
en loop je tegen het toeval aan. Door de gemeentelijke 
samenvoeging van Groenlo en Lichtenvoorde was het hele 
PC arsenaal vervangen. Door de juiste contacten, 27-4-
2005 Lokaal in het Bonifatius ziekenhuis, te leggen heeft 
Jan van Zanten zo’n tiental PC 's op de kop kunnen tikken en met hulp kunnen installeren in het lokaal.van het oude 
ziekenhuis.
Daar werden de volgende activiteiten aangeboden:
• Cursus tekstverwerken voor beginners + email en internetten.
• Cursus gevorderden + windows instellingen; uitgebreide email, downloaden en installeren.
• Aandacht anti virus en fotografie.
Dit alles onder de bezielende leiding van Jan van Zanten.  De animo was groot en naast de digitale vooruitgang had het 
ook een grote sociale waarde. Maar dit was nog niet genoeg. Dus organiseerde Jan ook nog de Computerinstuif. Hier kon 
men zich uitleven in het bewerken van foto’s of muziekbewerkingen
Diegene die het onder de knie kregen, wilden uiteraard meer en gingen op digitale zoektocht. De tijd schrijdt voort. 

De lokaliteit kreeg een andere bestemming en de noodzaak 
ontstond om het naar een andere lokaliteit te zoeken. Vanuit 
de overlevering hoor je verhalen over de moeizame weg naar 
het tot stand brengen van een nieuwe plek. Hier komen we in 
de periode dat Longa’30 en de KBO elkaar nog nadrukkelijker 
gingen vinden. Zo heeft de KBO een tijdje les kunnen gegeven 
onder de Longa’30 tribune. Ook bij Longa’30 namen de zorgen 
over hun accommodatie toe en was renoveren in beeld.  Toen 
Longa’30 een noodgebouw op het parkeerterrein plaatste, heeft 
de KBO ingestoken en daar een gedeelte van mogen gebruiken. 
Een periode waarin met vele handjes zelf het gebouw werd 
aangekleed en ingericht. In ons midden zijn gelukkig nog een 
aantal mensen die hieraan hebben meegewerkt.

27-4-2005 Lokaal in het Bonifatius ziekenhuis

1-8-2007 De noodlocatie
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Van digibeet naar digibeter (2)

De locatie kreeg de naam: ”Ons Huus”. In de notulen van die tijd zie je dan ook staan b.v.: “8.  Volgende vergadering: 
maandag 14 januari 2008 14.00 u in” Ons Huus”.  Het hebben van een eigen naam voor een locatie is niet zo gek als 
je bedenkt dat de vele activiteiten die er toen ook al waren verspreid waren over allerlei locaties in Lichtenvoorde. Het 
moet zo af en toe een puzzeltocht geweest zijn onder het 
mom: Wie, wat waar…?? In deze periode kreeg Jan van 
Zanten een uitgestoken hand van Ineke Bijkerk. Zij was 
al enige  tijd bestuurslid vanuit de educatiegroep en zag 
dat Jan wel hulp kon gebruiken. Zo is onafscheidelijke 
duo “Jan en Ineke” ontstaan. Een duo dat tot op 
heden nog even enthousiast hun steentje bijdraagt. 
Dit noodgebouw is inmiddels allang verdwenen. De 
renovatie van de accommodatie is dan inmiddels een 
gezamenlijk gebeuren geworden en mondde uit in een 
gezamenlijke accommodatie onder de vlag “Stichting 
Jong en Oud Lichtenvoorde” (SJOL).  De opening van het 
nieuwe onderkomen was op 3 januari 2010. Inmiddels 
alweer ruim 13 jaar geleden. Sinds die tijd is lokaal 2 het 
digitale middelpunt. 

In de loop der jaren waren er ook grote maatschappelijke ontwikkelingen. De digitalisering sloot zich daarbij aan 
en zo kwamen er weer nieuwe fenomenen om de hoek kijken. Telebankieren, digitaliseren van documenten en de 
communicatie met overheid instanties en bedrijven gaat steeds meer via de digitale snelweg. Ook de apparaten 
ontwikkelden zich. In plaats van computerkasten kwamen er laptops, tablets en…. De mobiele telefoon. Vooral die 
laatste maakte een grote vlucht. De KBO paste zich telkens weer aan. Er werden cursussen georganiseerd voor tablets 
en mobiele telefoons. Ook het werken met DigiD kreeg steeds meer aandacht. Dus ging de blik ook meer naar buiten. 
De bibliotheken kregen vanuit de overheid steeds meer de taak; een bredere educatieve taak. Een veelheid van digitale 
activiteiten worden inmiddels aangeboden. Sinds 2017 werkt de KBO samen met de Bibliotheek Oost Achterhoek en 
verzorgen we gezamenlijk een viertal cursussen Digisterker en denken mee in het aanbod. Ook sluit de KBO bij digitale 
activiteiten vanuit de gemeente en andere organisaties aan.
Ook intern is de KBO meegegroeid. We hoeven maar te denken aan onze website die in 2018 in een geheel nieuw jasje 
is gestoken. De lancering van “De Treffer” in januari 2020. Ook het netwerk is up to date. Verder zijn allerlei digitale 
middelen als beamers, TV schermen en laptops waardoor er veel mogelijk is om het geven van lessen, workshop e.d. 

mogelijk te maken. Zeker is dat er nog het nodige gaat volgen! 

Tenslotte willen we hier nog even memoreren dat in 
al die jaren het motto “Met elkaar, voor elkaar” altijd hoog 
in het vaandel heeft gestaan. Vele leden zijn bereid geweest 
om allerlei hand- en spandiensten te verrichten en waarvan 
sommigen nog actief zijn. Te denken valt aan Joke Wolterink; 
Walter van de Gevel; Ruud Harmsen; Jarno Ebbers; Henk 
Klein Tank, Jan van Zanten Jr. etc.  Ook de velen die ervoor 
zorgden dat er vele handjes waren bij het afbreken; verhuizen; 
inrichten en opknappen van locaties. Ik durf te wedden dat 
allen een goede herinneringen hebben aan de KBO die nu 70 
jaar bestaat ……. En nog vele jaren heeft te gaan.

9-8-2007 inrichting lokaal Noodgebouw.

Links: 29-1-2020 Het huidige lokaal 2.
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Uit ons archief
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Weekoverzicht activiteiten

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

Schema van voorbereiding voor 2023 (Onder voorbehoud)

NUMMER Uiterste inleverdatum kopij Distributie  
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
Nr. 9: september 03 augustus 24 augustus
Nr. 10: oktober 07 september 28 september
Nr. 11: november 05 oktober 26 oktober

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 mobiel(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 Tekenen en schilderen met Alied
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 -12.00 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: 
Els Milder, coördinator tel. 06 3618 5035

Vrijwillige Belasting-/adviesservice:  
Jos van Lith, coördinator tel. 0544 372 967/
   06 5733 4121

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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