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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Als ik dit stukje maak, zitten we in de tweede hittegolf van 

deze zomer. Het hitteprotocol is weer van toepassing. 

Hopelijk bent U verstandig met de warme omstandigheden 

en nuttige tips omgegaan. Vanaf eind augustus worden alle 

actuele zaken weer opgepakt. Het eerste gesprek met 

wethouder P. Moors staat gepland voor 29 augustus. U kunt 

op de CSO thema middag, op 8 september,  kennis nemen 

van zijn visie over het ouderenbeleid de komende jaren in 

onze gemeente. Ook diverse leden van de gemeenteraad 

zullen dan uw kritische vragen beantwoorden. Zie verder in 

dit contactblad de aankondiging van deze middag. 

Afgelopen periode kregen wij diverse meldingen dat de 

zorgaanbieders van huishoudelijke hulp moeilijk personeel 

kunnen leveren. Afspraken worden afgezegd, verplaatst of 

er komt een vervanger om uw huis schoon te maken. Om 

vast te stellen of dit probleem structureel is of na de 

vakantie periode weer is opgelost, vragen wij U ons te 

informeren als U blijvend problemen ondervindt.                       

Verder zijn wij op de hoogte gebracht dat op diverse 

plaatsen in Doetinchem niet meer contant betaald kan 

worden. Genoemd worden apothekers, de schouwburg en 

enkele winkels. Wij vinden dit onwenselijk en zullen dit met 

de gemeente en betrokken instanties bespreken. 

Wij blijven ons inspannen voor onze leden die door de 

economische problemen worden geraakt. Als U hulp nodig 

heeft, laat het weten. 

Tenslotte is het leuk dat er weer een informele en leerzame 

middag gepland is door de activiteitencommissie op 27 

september. Er is voldoende budget vrij gemaakt om in 
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december een kerstmiddag te organiseren. Dank aan alle 

leden die een stukje hebben geschreven voor dit 

contactblad. Veel leesplezier! 

Jan IJsebrands (Voorzitter) 

 

 
 

UITNODIGING 

Themamiddag donderdag 8 september 2022 

Let op:            ANDERE LOCATIE !      

Locatie:  Senioren Ontmoetingscentrum ’t Brewinc,   
IJsselstraat 13 te Doetinchem. (tegenover 
de Walmolen) 

Telefoon nummer: 0314-84 56 30  
 

Programma   
         

 13.30 - 14.00 uur:         
           Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers. 

 14.00 - 14.20 uur:   
Wethouder Patrick Moors praat over zorg-
ouderenbeleid. 

Aansluitend vragenuurtje met raadsleden over 
actuele  onderwerpen in de gemeente 

Doetinchem 
 
 14.40 - 15.00 uur:   PAUZE.  Drankje met snackje 
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Tevens krijgt u de gelegenheid om prangende 

vragen te stellen die na de pauze worden 
beantwoord.  

U kunt vooraf evt. vragen mailen 
naar: j.ijsebrands@kpnplanet.nl 
 

 
15.00 - 15.50 uur:  Tweede gedeelte vragenuurtje met 

antwoorden. 
 
 15.50 -16.00 uur:  Uitleg over de activiteiten in het SOP 

(senioren  ontmoetingspunt) door voorzitter Helga Smits. 
 

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 
 

 
P.S.  Een praktisch puntje:  
 

In het centrum moet u betaald parkeren. Op het Sturko-
terrein (Stationsweg) is dat gratis. Via de Terborgseweg is 

dat ongeveer 800 meter (plm.10 min) wandelen naar ’t 
Brewinc.  
 

Naast de regiotaxi  kunt u ook gebruik maken van Contact 
op Wielen. CoW vervoert personen van deur tot deur binnen 

de gemeente Doetinchem. U kunt voor een afspraak van 
maandag t/m vrijdag van 10.00 -12.00 uur en van 14.00 – 
16.00 uur bellen met telf.nummer: 06-2081 0720. I.v.m. de 

planning bij CoW moet u vervoer tijdig aanvragen. 

 

 

mailto:j.ijsebrands@kpnplanet.nl
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ONS DAGJE UIT. 

We begonnen op een hele mooie dag en dat was 

Dinsdag 14 juni 2022. 

’s Morgens om kwart voor negen stond de bus klaar op 

Overstegen. Vandaar uit naar de Bongerd, de sfeer zat 
er al goed in. Toen we allemaal waren in gestapt ging 

de reis naar Maarsbergen, naar het kaasmuseum/ 
boerderij de Weistaar. Daar werden we hartelijk 

ontvangen met koffie/thee, een heerlijk gebakje en 

een plankje kaas. 

Na uitleg en een filmpje over hoe kaas en karnemelk 
werden gemaakt, konden we een kijkje nemen in het 

leuke museum en gezellig winkelen in de Landwinkel. 
Alwaar we lekkere versnaperingen en leuke kadootjes 

konden kopen. 

Met onze buit binnen gingen we naar de volgende stop 

en dat was Barneveld. Het was een gezellig ritje 

richting Barneveld, waar we een kijkje gingen nemen 
in het Pluimveemuseum. Maar vooraf werden we 

hartelijk ontvangen met een lekkere lunch. We kregen 
een rondleiding in het Pluimveemuseum, waar we de 

ontwikkeling van de pluimveesector goed konden 
volgen. Aansluitend konden we bieden op verschillende 

producten tijdens een echte veiling. Na een lekker 
drankje en onze inkoop reden we naar de volgende 

bestemming Restaurant De PLOK in Didam. Normaal 
gesproken is dit een reis van 1 uur, maar omdat er een 

ongeluk was gebeurd duurde de reis 2 uur! 
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Tja, daar stonden we dan in een file, na uitleg wat er 
was gebeurd bleef de sfeer goed. Het gekakel ging 

prettig door, het deed mij echt terug denken aan een 

schoolreisje van vroeger. 

Eindelijk in Didam aangekomen, werden we wederom 
hartelijk ontvangen met een drankje. De sfeer was 

gezellig en voor de inwendige mens werd heel goed 
gezorgd. Er stond een heerlijk buffet op ons te 

wachten, het zag er goed uit. Na een toetje en een 

drankje gingen we weer richting Doetinchem. 

Het was een super mooie dag waar we met z’n allen 
met plezier op terug kijken. Het was goed verzorgd en 

door onze vriendelijke chauffeur zijn we overal veilig 

aangekomen. 

Henny Dokter en Ardie Wenneker 

Leeskring II 

Wat niemand meer voor mogelijk had gehouden, is 
toch gebeurd: De 2e leeskring is een feit. We zijn met 

5 vrouwen en 1 man. Dat wil zeggen dat we ons - voor 

dit moment - compleet voelen. 

Mocht er toch iemand zijn, die er heel graag bij wil  -

graag een man dan -, een belletje naar 0314-391215 

is genoeg. 

Eerst hebben we met elkaar kennisgemaakt en een 

datum en een boek uitgekozen. Dat boek werd “De 
acht bergen van Paolo Cognetti”. Voor de volgende 

boekbespreking kozen we “Godenslaap” van Erwin 
Mortier”. Voor de boekbespreking in augustus is 
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gekozen voor “Parnassia” van de schrijfster Josha 

Zwaan”. 

Omdat we net begonnen zijn, gaan we in de 

vakantieperiode gewoon door. En wensen eenieder 

veel leesplezier. 

Namens leeskring II, 

Trudi van Koningsveld 

Boekverslag van “De vlucht” van Jesus Carreros  

Geboren in 1972 en opgegroeid in Extramdura: de 
dunst bevolkte en droogste provincie van Spanje. 

Jesus Carreros vertelt het verhaal van een gesloten 
wereld waarin de moraal evenals het water is 

weggespoeld. 

Het gaat over een jongen die op de vlucht is en zich 
verbergt in een boomgaard. Daar hoort hij de mannen 

uit het dorp naar hem zoeken. Wanneer de stemmen 
wegsterven is hij helemaal alleen in de oneindig dorre 

vlakte en verzengende hitte met honger en dorst. 

Midden in de nacht komt hij uitgeput aan bij een 
kampvuur van een oude geitenhoeder. Daar onder de 

sterren ontstaat een onuitgesproken vriendschap die 

voor beiden van levensbelang zal blijken. 

De vlucht is een buitengewone roman: hard, zinderend 

maar alles beheerst en mooi van stijl. 

Namens leesgroep, 

Ada de Man 
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KEGELCLUB NOOIT TE OUD! 

Je bent nooit te oud om te kegelen.  

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden. Vanaf 5 

jaar tot……..jaar. Mannen en vrouwen zijn welkom! 

Wij zijn een gezellige club en houden van gezelligheid 

met een knipoog.  

Een keer in de twee weken op vrijdagmiddag om half 2 
komen wij bij elkaar. Onder het genot van een bakkie 

koffie of thee met wat lekkers erbij kegelen wij erop 

los met heel veel humor.  

Contributie is €.4,- per maand. Voor koffie of thee 

vragen wij €.3,- voor 2 kopjes koffie of thee. Van dit 

geld gaan we 1 keer per jaar uit eten!  

Heb je interesse bel dan Ardie Wenneker 

mob.0636299186 of Hans Renting mob.06828141 .  
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DRUK OP DE ZORG 

Door de enorme werklast en het tekort aan 

man/vrouwkracht in de zorg staan de huisartsen onder 

grote druk.  

Er vallen er steeds meer weg door parttime werken en 

pensionering. Dat is ook slecht voor de senioren in 

onze samenleving. De huisarts is tenslotte het eerste 

aanspreekpunt als het gaat om de dagelijkse zorg.  

Maar het water staat de huisartsen op dit moment aan 

de lippen. Dit in een tijd dat de politiek ons oplegt dat 

langer thuis wonen de norm is. Niets is mooier dan 

thuis in eigen omgeving oud te worden maar het 

vangnet van de zorgvraag moet wel aansluiten.  

De landelijke ouderenbonden verklaren zich solidair 

met de huisartsen dat er snel verbetering moet komen 

in de werkdruk. Nu de beleidsbepalers nog……. 

Jan IJsebrands   
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De SVD Belasting invulhulpen hebben dit jaar 43 
leden kunnen bijstaan met het invullen van hun 

belastingaangifte. 

 
De jaarlijkse belastingcampagne ligt inmiddels weer 

achter ons. Wij, de SVD belasting invulhulpen (Jan 
Twilt, Peter Smit en Dick Falkena) hebben ook dit jaar 

weer een aantal leden kunnen helpen. 
Voor 43 leden hebben wij tijdig de belastingaangifte 

kunnen samenstellen en inzenden.  
 

 
 

Daarbij hebben we in totaal € 26.009,- bij de 

belastingdienst kunnen terugvragen.  
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Voor een paar leden was het resultaat negatief, zij 
moeten in totaal 202,- bij betalen. 

 
Voor ons is het fijn dat we veel mensen blij kunnen 

maken met een financiële meevaller. Daar doen we het 

toch een beetje voor! 
 

Denkt u nu ook, misschien had ik toch eens naar mijn 
belastingsituatie moeten laten kijken, aarzel dan niet 

en neem contact met ons op. Als lid van de SVD staan 
we u graag bij voor een kleine financiële bijdrage in 

onze kosten. 
 

En bedenk daarbij, als u recht heeft op toeslagen of 
hoge specifieke zorgkosten heeft dan kunt u misschien 

voor een hogere toeslag of een zgn. TZS aanvulling 
van het CAK in aanmerking komen. 

 
Gewoon doen dus! Immers, baat het niet, schaden 

doet het zeker niet. 

 
Na vele jaren trouwe dienst als belastinginvuller 

nemen we dit jaar afscheid van Jan Twilt. Jan heeft 
jarenlang veel SVD leden op deskundige wijze 

bijgestaan, zowel met hun belastingaangifte als 
toeslag aanvraag. Hulde Jan! We wensen je het 

allerbeste voor de toekomst en onze hartelijke dank 
voor jouw bijdragen. 

 
Dick Falkena 

BIH SVD Doetinchem. 
06-22222441 
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Rabo ClubSupport 2022 

 

De Senioren Vereniging Doetinchem doet ook dit jaar 
weer mee met Rabo Club Support ! 

 
Je kunt onze vereniging een extra financieel steuntje in 

de rug geven door als lid van de Rabobank een stem 

op ons uit te brengen. 
Als je een betaalrekening bij de Rabobank hebt, maar 

nog geen lid bent, kun je dat gratis en vrijblijvend 

worden via de Rabo App . 

In de periode van 5 t/m 27 september kun je een 
stem uitbrengen op 3 verschillende deelnemende 

verenigingen en stichtingen. Bezoek daartoe 
dan rabobank.nl/clubsupport of volg eenvoudig(er) het 

onderstaande stappenplan  

 
Log in op je rekening bij de Rabobank op de site of in 

de app. 
Ga via Service naar Zelf regelen en dan naar Stem op 

jouw club. 
Je klikt in de lijst van deelnemende clubs op Senioren 

Vereniging Doetinchem (enkel aanvinken is niet 
genoeg)  en klikt op Stemmen. 

Je kunt nu je Stem bevestigen of eerst nog 2 andere 
clubs selecteren en daarna je 3 keuzes gezamenlijk 

bevestigen via Stem bevestigen. 

Namens de vereniging alvast bedankt ! 

  

https://bankieren.rabobank.nl/online/nl/deeplinking/membership-clubsupport/start?qsl_reqcnt=1
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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UITNODIGING HERFSTMIDDAG 

DINSDAG 27 SEPTEMBER 2022 

 

Hierbij nodigen wij U uit op onze herfstmiddag. 

Op verzoek van velen van U hebben wij Dhr. Rob van Eck 

uitgenodigd voor een lezing over Wereldkunst. Over de 8 

grootste schilders aller tijden en de 8 belangrijkste musea 

ter wereld. Ook deze keer maakt hij gebruik van mooi 

beeldmateriaal en vertelt hierover.  

 

Adres: Sporthal de Bongerd, Zaal La Plaza 

De Bongerd 81 7006 NH Doetinchem 

 

Programma: 

13.30u – Ontvangst met koffie/thee met kruidkoek. 

14.00u – presentatie deel 1. 

14.45u – Pauze, drankjes met koude hapjes. 

15.05u – presentatie deel 2. 

15.50u – 16.30u Gezellige afsluiting met drankjes en 

warme hapjes. 

Wij kunnen U deze middag aanbieden voor € 7,50 p.p., te 

voldoen bij binnenkomst. 

 

Opgeven kan tot vrijdag 23 september bij: 

Nelleke IJsebrands, email j.ijsebrands@kpnplanet.nl 

Tel: 0314 330411 of 

Toos Smit, email pwsmit1@gmail.com 

Tel: 0314 327634 

NB: Bij afmeldingen na 23 september of wegblijven zonder 

afmelding brengen wij U € 15,- per persoon in rekening. 

 

mailto:j.ijsebrands@kpnplanet.nl
mailto:pwsmit1@gmail.com
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EEN OUDE CLOWN VERLIEST GEEN STREKEN 

De wereld is voor jonge mensen, 

Dat is wat vaak wordt beweerd, 

Want ouwe bomen, die verflensen, 

Hoe je het ook wendt of keert….. 

Toch hebben eeuwenoude eiken 

De diepste wortels in de grond 

En aan de oudste takken prijken 

De mooiste vruchten groot en rond… 

Een circus is voor jonge mensen, 

Dat is wat zo vaak wordt beweerd, 

Want kleine kinderen die wensen 

Iets fris en jong, en niet verweerd….. 

Maar ook een oude clown doet lachen 

En kent de knepen van het vak 

En met gestuntel en gewaggel 

Speelt hij de pannen van het dak. 

 

Fragment uit de musical KOEN 

Liedjesteksten: Peter de Vlieger 

 

55-plus? Badminton dus. 

Iedereen heeft wel eens gebadmintond. Op de 

camping of in de achtertuin.   

Wie op een willekeurige vrijdagochtend sporthal De Pol 
in Gaanderen binnenloopt, ziet steevast een club 

enthousiaste badmintonners die elkaar alle hoeken van 

het veld laten zien. 
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Het valt op dat de gemiddelde leeftijd aan de hoge 
kant is. Het fanatisme is er niet minder om. 

Het is de ’55-plusgroep’ van badmintonvereniging GBC 
Poona die wekelijks tussen 10.00 en 12.00 uur onder 

deskundige begeleiding het racket ter hand neemt. De 

55-plusgroep bewijst dat badminton geschikt is voor 
jong én oud. Het is een goede manier om in beweging 

en fit te blijven en om de overtollige kilo’s eraf te 

sporten. Daarnaast is het ontzettend gezellig! 

Probeer ook eens of badminton dé sport is voor jou en 

doe 3 keer gratis mee. Een leenracket ligt voor je 

klaar. 

Kijk voor meer informatie op www.gbcpoona.nl en 

meld je aan bij: 
Maria  Dorrestijn, secretaris@gbcpoona.nl, telefoon 

06-25306429.       
 

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 november  

 
Copy inleveren voor 20 oktober 2022                                                             
  

http://www.gbcpoona.nl/
mailto:secretaris@gbcpoona.nl
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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                                                      

mailto:info@seniorenverenigingdoetinchem.nl
http://www.seniorenverenigingdoetinchem.nl/
mailto:j.ijsebrands@kpnplanet.nl
mailto:leo.schipperheijn@me.com
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