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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Als ik dit stukje zit te typen komt de regen met bakken uit 

de hemel. Het is 16 januari en de winter is ver weg. Nog 

even terug kijken naar vorig jaar, we hebben afgesloten 

met een prachtige kerstmiddag in Kilder met ruim 90 leden! 

Dank voor de positieve en leuke reacties na afloop. Mijn 

bijbaan als kerstman bevalt goed….  We richten ons nu op 

2023 en de eerste bijeenkomst de leden/jaarvergadering is 

op 7 maart. In dit blad vindt U hierover alle relevante 

informatie. 

Verder zijn het nog steeds onzekere tijden. De oorlog in 

oost Europa heeft invloed op tal van zaken. Er zijn zorgen 

over de oplopende inflatie. Alles wordt duurder en de 

beperkte verhoging van de AOW en pensioenen is te laag 

om het tekort in onze beurs en op onze bankrekening te 

compenseren. Wij blijven met steun van het CSO-

Doetinchem dit agenderen bij de gemeente Doetinchem. 

Klein lichtpuntje is dat de kosten van heffingen op de 

afval/rioollasten met 100,- Euro wordt verlaagd dit jaar. 

Kijk voor U zelf of U mogelijk in aanmerking komt voor het 

meedoen arrangement en de collectieve zorgverzekering via 

de gemeente polis van Menzis. Loopt U vast in de 

regelgeving vraag dan advies bij onze ouderenadviseur of 

bij 1 van de bestuursleden. Wij helpen U graag verder. 

Vol goede moed en hopelijk gezond gaan we er als 

vereniging een mooi  en zonnig jaar van maken met veel 

activiteiten! 

Jan IJsebrands 

voorzitter  
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UITNODIGING JAARVERGADERING 7 MAART 

2023 

Het Bestuur nodigt U uit voor bovengenoemde vergadering. 

Locatie: Zaal Teunissen 

             Hoofdstraat 2 

             7035 AK Kilder 

             0314 681201 

Inloop met registratie vanaf 10.30 uur. Ontvangst met 

koffie/thee. 

Aanvang vergadering 11.00 uur.  

Einde vergadering 12.00uur. 

Hierna krijgt U een lunch aangeboden.  

Toegang en deelname is gratis en alleen voor leden van de 

Senioren Vereniging Doetinchem. 

Opgeven tot 3 maart kan bij: 

Nelleke IJsebrands 

T. 0314 330411 

Mail: j.ijsebrands@kpnplanet.nl of 

Toos Smit 

T. 0314 327634 

Mail: pwsmit1@gmail.com 

(Bij afmeldingen na 3 maart of niet verschijnen wordt        

€ 20,- bij U in rekening gebracht) 

 

mailto:j.ijsebrands@kpnplanet.nl
mailto:pwsmit1@gmail.com
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AGENDA JAARVERGADERING 7 MAART 2023 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 14 maart 2022 

3. Jaarverslag 2022 

4. Financieel verslag 2022 

5. Verslag kascommissie en decharge bestuur 

6. Contributie 2023 en 2024 

           Stemmen leden 

7. Begroting 2023 

8. Benoeming kascommissie 

9. Voorstel bestuurlijke aanpassingen en 

toekomstvisie 

Stemmen leden      

     10. Activiteiten 2023/ bustocht-enquête 

     11. Sponsoring ruilbeurs en kegelclub 

           Stemmen leden 

12. CSO-Doetinchem 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 
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JAARVERSLAG 2022 SENIOREN VERENIGING 
DOETINCHEM 

 
Op 14 maart 2022 hadden we onze Algemene 
Ledenvergadering (Jaarvergadering) in zaal Teunissen in 
Kilder. Hierbij waren 72 stemgerechtigde leden aanwezig. 

 
Het totale ledental op 01-01-2022 was 197 leden en eind 

2022 hadden we 200 leden. 
 
 

1. Activiteiten 
* Op 14 maart 2022 kon na de COVID-19 pandemie 

weer vergaderd worden en hielden wij onze Algemene 
Ledenvergadering. 
* Het bestuur vergaderde in de maanden januari, 

februari, april, mei, augustus, september en november. 
* In het voorjaar en najaar evenementen met Rob van 

Eck over Nederlands Erfgoed en Wereldmusea. 
* Bustocht naar Maarsbergen en Barneveld met 

afsluitend diner in Didam. 
* Kerstmiddag in Kilder. 
* Fietsclub de Deurtrappers is regelmatig gezamenlijk op 

de fiets gestapt. 
* De ouderenadviseur heeft verschillende contacten – 

zowel telefonisch dan wel thuisbezoek – gehad. De 
onderwerpen waren divers. 
* Onze belasting invulhulpen hebben ook dit jaar weer 

vele leden (43) kunnen helpen met belastingaangiften 
en adviezen. 

* De dames van Lief en Leed hebben 53 bezoeken 
gedaan ( verjaardagen en zieken). Daarnaast zijn ruim 
90 kaarten verstuurd naar jarigen, zieken en n.a.v. 

overlijden.  
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2. Overige activiteiten 

* Het Senioren Contact is 5 maal bezorgd. 
* Elke woensdagmiddag Walking Football op Sportpark 

de Bezelhorst. 
* De Fietsclub de Deurtrappers Fietsen weer vrolijk 
verder. 

* Er zijn twee leesgroepen actief in onze vereniging. 
* De Ruilbeurs is weer gestart. 

* De Kegelclub nooit te Oud. Gekegeld wordt er op 
iedere vrijdagmiddag van de oneven weken. Alle leden 
zijn welkom. 

 
3. CSO-D (waarin SVD is vertegenwoordigd) 

 * CSO-D heeft 7 keer vergaderd.  
      * heeft vijfmaal een themamiddag 
     georganiseerd met als onderwerpen 

     Verkeer/Fietsen, info over de Vereniging De   
     Zonnebloem, Wijkverpleging en Veilig 

     Omgaan met Internet, Themamiddag Politiek 
     en een Themamiddag Beleid voor Ouderen in 

     financiële problemen en Mantelzorg. 
     * Het CSO-D heeft viermaal overlegd met de 
     wethouders (Langeveld 1x, Moors 2x en 

     Lambrechts 1x) geweest. Belangrijk 
    onderwerp is geweest het wonen voor ouderen 

    en het  Zorg/Ouderenbeleid. 
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Contributie 2023 
 

Zoals gebruikelijk zullen we in het begin van het nieuwe 

jaar de contributie innen bij de leden die gebruik maken 

van de automatische incasso. De inning zal plaats vinden in 

het begin van de maand maart. Ondanks de veelal 

stijgende prijzen blijft de hoogte van de contributie 

ongewijzigd.  

  

Heeft U ons geen machtiging gegeven maar U wilt alsnog 

gebruik gaan maken van die mogelijkheid dan kan dat 

d.m.v. het formulier op een van de volgende bladzijden.   

U maakt geen gebruik van de automatische incasso  dan 

vragen wij de contributie voor het jaar 2023 ( € 30,00 voor 

het 1e lid en € 15,00 voor het 2e lid) voor 1 maart 2023 te 

voldoen op onze bankrekening:   

  

              NL 42 RABO 0328 9923 56   

 

t.n.v. Senioren Vereniging Doetinchem met omschrijving 

”contributie 2023”.  

 

 

 

 

 

                                  De VVV BON 

Weet u het nog ? Voor het aanbrengen van een 

(betalend) nieuw lid ontvangt u een  VVV-bon! 
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INCASSO MACHTIGING (SEPA)  
  

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Senioren 

Vereniging Doetinchem om van onderstaande bankrekening 

af te schrijven ( incl. contributie partner indien van 

toepassing) de jaarcontributie zoals vastgesteld tijdens de 

Algemene Ledenvergadering.  

  

  

Naam/voorletters………………………………………………….. 

  

Geboortedatum……………………………………………………… 

  

Woonadres…………………………………………………………….. 

  

Postcode/plaats………………………………………………………  

  

IBAN(bankrekening)……………………………………………… 

  

Datum/plaats…………………..…………………………………… 

  

 

Handtekening………………………………………………………… 

  

Deze machtiging opsturen in een voldoende gefrankeerde 

en gesloten envelop naar:  

  

Senioren Vereniging Doetinchem, Plantage Allee 33, 

7031 GK Wehl.  
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UITNODIGING 

Het bestuur van het CSO-D  nodigt u uit voor een thema-

middag met als onderwerpen:  
 

Ramadan en de voedselbank  
 

op Donderdag 23 Maart 2023 van 14.00 uur tot 16.00 

uur in de Bongerd, De Bongerd 81, 7006 NH  te 
Doetinchem. 

 
Programma: 
13.30 – 14.00 uur: Ontvangst met koffie/thee met iets 

lekkers. 
 

14.00 -  14.45 uur de heer Ercan Kocyicit met:   
RAMADAN: Wat betekent Ramadan voor ons? 

Van 23 maart tot 20 April 2023 is het een speciale en de 

mooiste periode voor de moslims. Wat weten wij van de 

Ramadan?  Wat is de Ramadan en begint iedereeen er op 

hetzelfde moment aan? Waarom vasten moslims eigenlijk 

en is deelname verplicht? Mogen ze tijdens het vasten 

water drinken? etc.etc. 

Op al deze vragen gaat de heer Ercan Kocyicit) u antwoord 

geven. 
14.45 - 15.00 uur:   PAUZE.  met gratis drankje. 
 

 
15.00 - 15.50 uur:  Wat is de voedselbank en voor wie? 
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Iedere week horen we en lezen we in de pers over het 
groeiende aantal klanten bij de Voedselbank. Als voorzitter 

van de Voedselbank Doetinchem komt de heer Peter Bob 
Perenboom ons uit de eerste hand vertellen hoe het de 

voedselbank in Doetinchem vergaat. Hoe wordt dat 
opgevangen? Is er voldoende aanbod van voedings-
middelen, zijn er voldoende vrijwilligers? En hoe worden de 

toenemende kosten gedekt? 
Zoals U ziet is het een interessante middag waar u zeker 

niet mag ontbreken. 
U hoeft zich voor deze middag niet  aan te melden en de 
toegang is GRATIS. 

 
 

Even voorstellen… 
 

 
Peter Bob Peerenboom  

Met een protestants christelijke achtergrond is Peter Bob 
Peerenboom al sinds zijn studietijd betrokken bij mensen 

die het wat moeilijker hebben. Als arts was hij 10 jaar 
werkzaam in Kameroen. Na zijn terugkomst werkte hij bij 
de GGD en startte hij begin jaren negentig een eigen 

adviesbureau. Hij is expert in de financiering van 
gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Tot op heden 

reist hij regelmatig naar Afrika. In Doetinchem is hij nauw 
betrokken bij het armoedebeleid vanuit zijn rol als 
voorzitter van het Platform Armoedebestrijding Doetinchem 

en lid van de Sociale Raad. 
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GEDICHT 

Als ik blijf kijken 

zoals ik altijd heb gekeken. 

Blijf ik denken 

zoals ik altijd dacht. 

 

Als ik blijf denken 

zoals ik altijd heb gedacht. 

Blijf ik geloven 

zoals ik altijd heb geloofd. 

 

Als ik blijf geloven 

zoals ik altijd heb geloofd. 

Blijf ik doen 

zoals ik altijd heb gedaan. 

 

Als ik blijf doen 

zoals ik altijd heb gedaan. 

Blijft mij overkomen 

wat mij altijd overkwam. 
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CHECK! Weet u dat er vaak, ten onrechte, 

geen belastingaangifte wordt gedaan? 

Elk jaar blijkt dat veel mensen geld laten liggen waar zij wel 
recht op hebben. Wij, de SVD belastinginvullers (team BIH), 
vinden dat heel vervelend en willen u er op wijzen dat wij uw 

aangifte graag verzorgen. Daarnaast heeft het doen van 
aangifte direct invloed op de hoogte van uw eventuele 

toeslagen. 
 
Binnenkort valt de jaarlijkse belasting aangifte brief 

weer in uw brievenbus. Voor veel senioren is dat een 
probleem, simpelweg omdat zij niet voldoende 

digivaardig zijn om zelf  de aangifte samen te stellen. 
Om die reden  hebben veel senioren bij het invullen 
van hun belastingaangifte behoefte aan advies en 

begeleiding. Wij, de gecertificeerde belasting invul 
hulpen  (BIH) van de Senioren Vereniging Doetinchem 

staan ook dit jaar weer klaar om u daarbij te helpen. 
Laat uw persoonlijke situatie door ons checken. Wie 
weet zit er ook voor u een financiële meevaller in het 

vat. Zeker als er bij u sprake is van specifieke 
zorgkosten, denk aan medicijnen die niet vergoed 

worden, de tandartsnota of b.v. kosten voor 
fysiotherapie die niet door de zorgverzekeraar worden 

vergoed. Bedenk altijd dat een mogelijke aftrek van 
deze kosten ook direct de hoogte van uw eventuele 
toeslag raken. Meer aftrekbare kosten is een hogere 

toeslag. Als kers op de taart is het ook zo dat voor de 
laagste inkomens met hogere zorgkosten een extra 

tegemoetkoming (TSZ-TSU) wordt uitbetaald. 
Dus:  Laat uw belastingzaken door ons checken! 
Baat het niet, schaden doet het zeker niet!. 

Op afspraak komen de leden van ons team BIH bij u 
thuis. 
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Voor onze dienstverlening wordt een bescheiden 
bijdrage gevraagd om onze kosten te dekken (zoals 
reiskosten, telefoon en printen): € 15,00 per persoon 

of 25,00 (partners)  
Wilt u ook dat uw situatie goed wordt bekeken en staat 

u open voor persoonlijk advies?  
Maak dan een afspraak met:  

• Peter Smit, tel. 0314-327634 

email: pwsmit1@gmail.com  
of 

• Dick Falkena, tel: 06-22222441  
email: dick.falkena@gmail.com 
   

Ons motto is senioren helpen senioren,  
 

 

 

Boekbespreking van “De vondeling” de tweede 

roman van Sarah Meuleman.  

Het verhaal speelt zich af op de eilandengroep Scilly ten 

Zuidwesten van Engeland. Op een afgelegen strand doet de 
8-jarige Robin een macabere vondst. In de branding ziet ze 
een pop. Ze rent erheen en ontdekt dat het geen speelgoed 

is, maar een dode baby in een doek. Als ze haar moeder 
haalt, is de baby weg, spoorloos verdwenen. Niemand 

gelooft haar, iedereen op het eiland zegt dat ze het verzint. 

mailto:pwsmit1@gmail.com
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Robin houdt vol, die dode baby wordt voor haar een 
trauma. Twintig jaar later reist Robin terug naar het eiland 
om dit raadsel te ontraadselen. Wat heeft ze echt gezien?  

De vondeling neemt je mee van 1968 – 1990 naar 2035. De 
roman beschrijft een aangrijpende geschiedenis over de 

kracht van herinnering, de kracht van het verhalen vertellen 
en alles wat daar tussen in zit. 
 

Marie Jeanne ten Berge (Leeskring 1) 

 

Boekbespreking van “Parnassia” van Josha 

Zwaan 
 

Het is 1942 en de Jodenvervolging in Nederland wordt 

steeds grimmiger. De 4-jarige Rivka wordt door haar ouders 

ondergebracht bij het kinderloze dominees-echtpaar in 

Zeeland, dat zich liefdevol over haar ontfermt. Rivka’s naam 

verandert in Anneke en voor de buitenwereld zijn haar 

ouders omgekomen bij het bombardement op Rotterdam.  

Wanneer na de bevrijding haar vader en haar broer Simon 

haar komen ophalen, herkent ze hen niet meer en zij ‘kiest’ 

voor haar nieuwe bestaan als Anneke.  

Anneke is een goede leerling en gaat naar de kweekschool 

in Leiden. Zij ontworstelt zich in Leiden aan de strenge 

christelijke eisen van met name haar vader. Hier ontmoet 

zij Joost, met wie zij trouwt. Anneke is niet blij als zij 

zwanger wordt en zij kan niet genieten van haar dochter. 

Uiteindelijk krijgen Anneke en Joost ze drie kinderen, 

Sandra, Stijn en Elise.  

Joost valt steeds meer terug op zijn Joodse roots, terwijl 

Anneke daar niets meer mee te maken wil hebben. Joost 

heeft tijdens de oorlog traumatische ervaringen opgedaan 

in een concentratiekamp en de geboorte van hun kinderen 

maakt zowel bij Joost als bij Anneke een stroom aan 
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onderdrukte gevoelens en herinneringen los. Joost wendt 

zich steeds meer tot het Joodse geloof, terwijl Anneke 

steeds meer afstand neemt van hem en van haar gezin. Ze 

blijkt niet bij machte van haar kinderen te houden. Het 

huwelijk strandt. Anneke verlaat haar gezin. Joost wordt 

opgenomen in een GGZ-instelling. De kinderen worden bij 

hen weggehaald. 

De dood van Joost zet veel in gang. De dan 70-jarige 

Anneke komt weer in contact met haar oudste dochter 

Sandra. Anneke en Sandra ontmoeten elkaar bij het 

strandpaviljoen Parnassia en stukje bij beetje vertelt 

Anneke aan Sandra het verhaal van Rivka die Anneke werd 

en hoe het zover heeft kunnen komen dat zij haar kinderen 

in de steek liet zonder ooit nog om te kijken. 

Het is een indringend verhaal, dat gebaseerd is op 

historische feiten. De gevolgen van ingrijpende besluiten, 

het verdringen van traumatische ervaringen en 

herinneringen worden knap beschreven en geven een 

aangrijpend beeld van wat onverwerkte trauma’s met een 

mens kunnen doen. De (veelal) onbekende geschiedenis 

van de oorlogspleegkinderen, die in veel gevallen niet terug 

mochten naar hun biologische ouders, is hartverscheurend.  

Joke Ruis (Leeskring 2) 

 

Rijbewijskeuringen senioren 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs 

moeten worden gekeurd, kunnen tijdens kantooruren voor 
informatie en een afspraak bellen naar: 

• het landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen:                         
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Telf.nr: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan 
ook via www.regelzorg.nl.  

of 

• het landelijke afsprakenbureau Rijbewijskeuring 036-

7200911. Zelf een datum reserveren kan ook via de 
website www.rijbewijskeuringsarts.nl 

Voor senioren kost de keuring voor rijbewijs C/D/E 
minimaal € 37,50 tot maximaal €.57,50 afhankelijk van 

locatie en/of keuringsinstantie 

Goed om te weten: 

De keuring is verplicht voor automobilisten 
met rijbewijs C/D/E, die 75 jaar of ouder zijn op het 

moment dat het rijbewijs moet worden verlengd. Soms is 
een bezoek aan een keuringsarts ook verplicht als de 

leeftijd van 75 jaar nog niet is bereikt. Of dat voor u het 
geval is, kunt u nagaan op www.keuringscheck.nl. Zo kan 
worden voorkomen dat pas bij aanvraag van een 

nieuw rijbewijs blijkt dat een keuring nodig is. En dat lukt 
dan niet meer op tijd. Ook worden op deze manier onnodige 

keuringen, met alle kosten van dien, voorkomen. Op de 
website wordt ook aangegeven welk van de 3 
keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – u 

nodig heeft. De Eigen Verklaring is verkrijgbaar bij de 
meesten gemeenten en met DigiD via mijn.cbr.nl . Ook is 

het mogelijk Regelzorg te vragen u een Eigen Verklaring toe 
te zenden. Voor vragen over het invullen van de Eigen 
Verklaring kunt u contact opnemen met de medisch 

adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan 
door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), 

kan meer dan drie maanden in beslag nemen. Daarom 
wordt geadviseerd om ten minste vier maanden voor het 
verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor 

een keuring. 

 

http://www.regelzorg.nl/
http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/
http://www.keuringscheck.nl/
http://mijn.cbr.nl/
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Warme huiskamers in gemeente Doetinchem 

 
Om geld te besparen, zetten veel mensen thuis de 
verwarming en lampen niet aan. Het Leger des Heils wil hen 
niet in de kou laten zitten en heeft daarom buurthuiskamers 

geopend. Vele andere instellingen en organisaties volgen dit 
initiatief en hebben ook een warme kamer geopend.  

Onderstaand een overzicht van de warme kamers in de 
gemeente Doetinchem. Je kunt er terecht voor een kop 
koffie, om te studeren, een spelletje te spelen met je kind 

of gewoon een boek te lezen. Je hoeft je vooraf niet aan te 
melden. Je bent altijd welkom.  

  
Maandag 

• 8.30 – 12.00 uur : wijkcentrum De Daele, Stevinlaan 9 
• 8.30 – 17.00 uur: wijkcentrum De Zonneboom, 

Zonneplein 4 

• 9.00 – 15.00 uur: De Stadskamer, Raadhuisstraat 34 
• 10.00 – 17.00 uur: De Wingerd, De Bongerd 4 

• 13.00 – 17.00 uur: ’t Brewinc, IJsselkade 13 
  
Dinsdag 

• 9.00 – 15.00 uur: De Stadskamer, Raadhuisstraat 34 
• 10.00 – 17.00 uur: De Wingerd, De Bongerd 4 

• 13.00 – 20.00 uur: ’t Brewinc, IJsselkade 13 
• 13.30 – 17.00 uur: wijkcentrum De Zonneboom, 

Zonneplein 4 

Woensdag 
• 8.30 – 12.00 uur : wijkcentrum De Daele, Stevinlaan 9 

• 9.00 – 15.00 uur: De Stadskamer, Raadhuisstraat 34 
• 10.00 – 17.00 uur: De Wingerd, De Bongerd 4 
• 10.00 – 17.00 uur: ’t Brewinc, IJsselkade 13 

• 13.30 – 16.30 uur: wijkcentrum De Trefkuul, 
Pelgrimstraat 59a, Gaanderen 
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Donderdag 
• 9.00 – 15.00 uur: De Stadskamer, Raadhuisstraat 34 

• 10.00 – 17.00 uur: De Wingerd, De Bongerd 4 
• 13.00 – 17.00 uur: ’t Brewinc, IJsselkade 13 

• 13.30 – 17.00 uur: wijkcentrum De Zonneboom, 
Zonneplein 4 

  

Vrijdag 
• 8.30 – 12.00 uur: wijkcentrum De Zonneboom, 

Zonneplein 4 
• 9.00 – 12.30 uur: De Stadskamer, Raadhuisstraat 34 
• 10.00 – 17.00 uur: ’t Brewinc, IJsselkade 13 

• 10.00 – 14.00 uur: De Wingerd, De Bongerd 4 
  

Zaterdag 
• 10.00 – 16.00 uur: ’t Brewinc, IJsselkade 13 
  

 

 

 

 

TEGELTJESWIJSHEID 

 

Lach niet om de keuzes van je partner, je 

bent er namelijk één van. 
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RUIL EN VERZAMELBEURS 

Bij het ontmoetingspunt De Daele is de ruil- en 

verzamelbeurs op de volgende data: 21 februari, 21 maart, 
18 april en 16 mei.  

De openingstijden zijn op alle dagen van 9.00 tot 12.00 
uur. Leden van onze vereniging hebben gratis toegang.  
U wordt wel verzocht 1 consumptiebon te kopen voor het 

beheersbaar houden van de kosten.  
Informatie over tafelhuur en taxatie van postzegels en/of 

munten bel Roel Hartgers Tel: 0314-330992 of mail: 
roelofhartgers@gmail.com 
 

 

 
 

 

 

SENIOREN CONTACT 

Mocht U klachten hebben over de bezorging van het 
Senioren Contact neem dan contact op met de 

ledenadministratie. 

Het volgende nummer verschijnt begin april 2023 
 
Copy inleveren voor 20 maart 2023                                                              

mailto:roelofhartgers@gmail.com
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Contacten Senioren Vereniging Doetinchem      

- KVK 65208463 
- postadres: Bonifaciusstraat 10, 7009 MP Doetinchem  
- info@seniorenverenigingdoetinchem.nl 
- www.seniorenverenigingdoetinchem.nl 
- Twitter: @ SenvDoet 

- bankrekening : NL 42 RABO 0328 9923 56 
- jaarcontributie € 30,00, partner € 15,00 

 
Voorzitter: Jan IJsebrands, 
tel. 0314-330411: j.ijsebrands@kpnplanet.nl 
 
Secretaris: Leo Schipperheijn,  
tel. 06-44456577: leo.schipperheijn@me.com 
 
Penningmeester: Henk Messink,  
tel. 06-53147914: melam@planet.nl 
  
Ledenadministratie: Henk Messink, 

tel. 06-53147914: ledenadministratie@seniorenverenigingdoetinchem.nl 
 
Ouderenadviseur: Berry Gerritsen, 
tel. 0314-324840: a.gerritsen20@kpnplanet.nl 
 

Coördinatie belasting invul hulpen: Peter Smit, 
tel. 0314- 327634: pwsmit1@gmail.com 

 
Coördinatie lief en leed: Hetty Messink 
tel.  0314-683964 of : 06-41653525 
 
Coördinatie activiteiten: Nelleke IJsebrands 
tel. 0314-330411: j.ijsebrands@kpnplanet.nl 
 

Coördinatie kegelclub: Ardie Wenneker 

tel. 06-36299186: ardiewenneker@gmail.com 

 

Coördinatie fietsclub: Berry Gerritsen, 
tel. 0314-324840: a.gerritsen20@kpnplanet.nl 
 
Coördinatie leesclub: Trudi van Koningsveld 
tel. 0314–391215: lierk38@gmail.com 

 
Redactie: Carin Magielse: redactie@seniorenverenigingdoetinchem.nl                                                      
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