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VAN DE BESTUURSTAFEL 

Beste leden,  

Dit Contactblad staat in het teken van ons 5 jarig jubileum. 

Zoals U weet hebben we veel moeten aanpassen en 

improviseren i.v.m. de coronamaatregelen. We waren al 

gelukkig dat we in aangepaste vorm in juni onze 

jaar/ledenvergadering konden houden. Ook de organisatie 

van het feest op zaterdag 9 oktober heeft de nodige 

hoofdbrekens opgeleverd. 

ER WAS GEMELD DAT HET FEEST ZOU PLAATSVINDEN IN 

HET ONLAND, MAAR WEGENS OMSTANDIGHEDEN IS DIT 

VERPLAATST NAAR ZAAL TEUNISSEN IN KILDER!!! 

Pas dus uw agenda aan.  

Verdere informatie over het programma vindt U verderop in 

deze uitgave. Wij zijn er van overtuigd dat wij U een fijne 

dag kunnen aanbieden. Laat het de opmaat zijn naar vele 

activiteiten in een corona vrij tijdperk. 

In ons volgende contactblad zullen de actuele thema’s als 

thuiszorg, wonen voor senioren, mantelzorg en wat kunnen 

we verwachten van de overheid in 2022 weer aan de orde 

komen. 

Ik wens U veel leesplezier en hopelijk tot 9 oktober. 

Jan IJsebrands 

Voorzitter 
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Uitnodiging Jubileumfeest S.V.D. 

Hierbij nodigen wij U uit op ons 5-jarig jubileumfeest op    

9 oktober a.s. 

Feestadres: Zaal Teunissen 
                  HOOFDSTRAAT 2 

                  7035 AK KILDER 
 

De zaal is geopend vanaf 13.30u. Wij ontvangen U met 
een kopje koffie/thee met iets lekkers. De aanvang van het 
programma is om 14.00u. Er is voor elk wat wils. 

Zoals: Muzikaal optreden, Portrettekenaar en voldoende tijd 
om gezellig bij te praten. Uiteraard zijn er hapjes en 

drankjes en wij sluiten de middag af met een warm en koud 
buffet om 17.30u. Wij zwaaien U uit om ongeveer 19.00u. 
Alleen leden zijn welkom zonder kosten, wel tijdig 

aanmelden (voor 1 oktober). Dieetwensen graag 
doorgeven aan Nelleke of Toos. 

Wilt U er ook heen en bent U nog geen lid, geef U dan op 
voor 1 oktober De kosten van het lidmaatschap zijn € 30,-. 
Opgeven kan bij: Nelleke Ijsebrands, tel 330411, mail 

j.ijsebrands@kpnplanet.nl 
Of: Toos Smit, 0314 327634, mail pwsmit1@gmail.com 

 
Afzeggingen na 1 oktober of bij het niet verschijnen op het 
feest zijn wij genoodzaakt kosten bij U in rekening te 

brengen, zijnde € 30,- p.p.                               
 

Gezien de Corona maatregelen is er plaats voor 100 
personen, dus geef U snel op om teleurstelling te 
voorkomen. 

 
Let op: Het feest is niet in Het Onland, zoals eerder 

vermeld. 

 

mailto:j.ijsebrands@kpnplanet.nl
mailto:pwsmit1@gmail.com
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Notulen van de Algemene Leden Vergadering 

dd. 29 juni 2021. 

Aanwezig: 73 leden 

1. Voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur. 
 

2. Verkiezing bestuursleden 
Aftredend en herkiesbaar: 

Toos Smit, bestuurslid (Activiteiten): herkozen 
Tineke Falkena, bestuurslid: herkozen 
Tegenkandidaten: Geen 

 
3. Bespreking Jaarverslag 2020. 

Geen opmerkingen, jaarverslag vastgesteld. 
Décharge voor secretaris. 

  

4. Financieel Jaarverslag 2020 
- Inkomsten: Contributies, subsidies en RABO-

Ledenactie 
-Uitgave: Penningmeester licht toe 
- Exploitatie 2021 is met positief resultaat afgesloten. 

  
5. Verslag Kascommissie 

-Financieel verslag is goedgekeurd. 
-Vergadering verleent décharge aan bestuur. 
- Heer van der Meulen treedt af, Mevrouw Wenneker 

is nieuw lid. De heer Renting blijft nog een jaar. 
 

6. Plannen 2021 
- Jaarvergadering 2021  
- 25 augustus CSO middag (o.a. Ben Beijer) 

-  9 oktober: Lustrum SVD (Middag programma met            
muziek en buffet 
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- 18 november CSO-middag in het Onland 

- leesclub/fietsclub/kegelclub/verzamelclub  
 

7. Financiële Planning 
-Uitgave overstijgen inkomsten maar de financiële 
reserve blijft. 

-Sponsoring: Kegelclub vraagt €100,-- . 
Akkoord/vastgesteld 

 
8. Vaststellen Contributie. 

Voorstel contributie voor 2022 handhaven op huidige 

niveau van € 30,--. Akkoord 
 

9. Toekomst CSO-Doetinchem 
-Alliantie met Ouderengroep? 
-Bestuursfuncties zijn moeilijk in te vullen 

-VIT stopt. Mantelzorg nu naar Buurtplein 
-Klachten over huishoudelijke hulp. 

 
10.Rondvraag 

-Krijgen wij berichten van overlijden? Niet altijd. 

-Komen activiteiten na corona weer terug? Ja 
-Parkeerproblemen in de wijken. Gaan SVD niet over! 

-Positie van scootmobiel gebruikers: gaat mee naar  
Veilig Verkeer. 
-Buurtmobiel functioneert weer. 

-Bestuur krijgt décharge voor besluitvorming en 
waardering voor werkzaamheden. 

 
11.Sluiting, waarna lunch. 
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WALKING FOOTBALL 

Elke woensdag inloop vanaf 13.00 uur met gratis koffie of 

thee. 

Locatie VV Doetinchem Bezelhorstweg 85 

Voor mannen en vrouwen vanaf 55 jaar. 

Kosten 12 euro per maand. 

Een training start met een lichte warming-up en wat 
behendigheidsoefeningen. Vervolgens wordt er wandelend 

gevoetbald. U hoeft dus geen voetballer te zijn om mee te 
kunnen doen. Niets is verplicht, alles naar eigen kunnen. 
Het plezier staat voorop.  

Nadere informatie bij Roel Hartgers. Tel 0314-330992. 
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LEESKRING 

Beste lezende senioren, 

 

Vorig jaar maart hadden wij onze laatste 
leeskringbijeenkomst. Daarna ging Nederland op slot en 
moesten wij maanden, wat zeg ik, ruim een jaar wachten 

om elkaar weer te kunnen zien. 
Nu iedereen zo'n beetje gevaccineerd is, durven we de 

sprong te wagen en zijn we in augustus bij elkaar geweest. 
Niet meteen om een boek te bespreken. Nee dat niet. 
Er was zoveel bij te praten, dat we hebben volstaan met 

thee en lekkernijen en natuurlijk elkaars verhalen. 
Ook hebben we voor de rest van het jaar data en de te 

lezen boeken besproken. Misschien voor andere lezers een 
idee om één van deze boeken ook te lezen. 
Voor de maand september gaan we lezen: De rat van 

Amsterdam. Dit is het nieuwste boek van schrijver Pieter 
Waterdrinker. 

Voor oktober hebben we 't Hooge nest gepland . Een boek 
over de Tweede Wereldoorlog van de schrijfster Roxanne 
van Yperen. Zij was kortgeleden gast in het programma 

Zomergasten. 
In november lezen we een wat ouder boek: Het zwijgen van 

Maria Zachea van de journalist / schrijfster Judith 
Koelemeijer. Dit boek gaat over de plaats in een groot gezin 
en de grote verschillen die dat later oplevert qua 

herinneringen aan datzelfde gezin. 

 

Dit zijn nu drie Nederlandse auteurs, maar we lezen ook 
buitenlandse literatuur. Er zijn zoveel mooie boeken te 

lezen! 

 
Ik wens u veel leesplezier namens de leeskring. 
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Tweede leeskring 

Het is de bedoeling om met een tweede leeskring te 
starten. 

We zoeken nog één lees-minnende senior.  
Voel je er wat voor? Geef je dan op bij: 

Trudi van Koningsveld, tel.: 0314-391215 

 

                                     

HET BEL-ME-NIET REGISTER BESTAAT NIET MEER  
 
Vanaf 1 juli 2021 mogen bedrijven en organisaties 
consumenten alleen nog maar bellen als de consument hier 

vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het Bel-me-niet 
Register verdwijnt hierdoor. Dit is het gevolg van een 

wijziging in de Telecommunicatiewet. 
  

Een andere wijziging is dat bedrijven en organisaties 
verplicht zijn hun telefoonnummer te tonen. Anoniem bellen 
mag niet meer. Ook voor telemarketing naar bestaande en 

oude klanten komt een beperking. Bedrijven mogen 
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maximaal nog drie jaar bellen als de consument geen klant 

meer is.  
 

Recht van verzet  
 
In alle gevallen kan een consument tijdens een gesprek het 

'recht van verzet' inroepen. Het is voldoende om te zeggen: 
“ik wil dat u mij niet meer belt.”. Het bedrijf mag dan niet 

nog eens bellen. Een bedrijf moet dit recht ook actief 
tijdens ieder gesprek aanbieden.  
De consument heeft dus de touwtjes in handen over de 

telefoontjes die hij krijgt. Bij ieder gesprek kan hij zijn 
toestemming weer intrekken. De nieuwe regels gelden ook 

voor buitenlandse bedrijven.  
 
Wie iets koopt of een contract afsluit met een verkoper en 

gegevens achterlaat, geeft het bedrijf automatisch 
toestemming om te bellen. Dat is ook het geval als een 

consument een telefoonnummer op een formulier invult bij 
een bedrijf waar hij geen klant is. Via het recht van verzet 
is dit altijd weer terug te draaien.  

 
Klagen  

 
De Autoriteit Consument en Markt houdt toezicht op de 

nieuwe regels. Consumenten kunnen klachten over 

ongewenste telefoontjes indienen bij Consuwijzer. De 

bewijslast is hierbij omgekeerd: Een bedrijf dat belt moet 

aan de ACM kunnen aantonen dat hij mocht bellen en dat 

hij recht van verzet heeft aangeboden. Het is dus niet de 

consument die hoeft aan te tonen dat een bedrijf fout zit. 

 Bron: www.juridischloket.nl 
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INTERNETFRAUDE 

Criminelen zijn erg creatief in het achterhalen van 

inloggegevens voor bankrekeningen. Ze sturen bijvoorbeeld 

een brief, e-mail of sms-bericht.  In het bericht kan staan 

dat er iets mis is met uw bankgegevens of uw bankpas is 

verouderd en dat u gratis een nieuwe kunt aanvragen. 

Vervolgens lokken ze u naar een valse website. U wordt dan 

verzocht om uw inlognaam en wachtwoord in te voeren. Met 

alle gevolgen van dien. 

De meest voorkomende vormen van internet-oplichting 

zijn: 

- Whatsapp-fraude: iemand doet zich voor als vriend of 

familielid en vraagt direct of indirect geld over te 

maken. 

- Nep-erfenis: iemand doet zich voor als advocaat die 

vertelt dat u veel geld heeft geërfd van een onbekend 

familielid. 

- Markplaats-fraude: je koopt iets maar er wordt niets 

geleverd. 

- Nepfacturen: bijvoorbeeld een aanmaning van de 

belastingdienst. Direct betalen anders volgt een forse 

boete. 

- Pakketbezorging: je krijgt bericht dat jouw pakket 

wordt bezorgd en men vraagt om nadere gegevens. 

- Datingfraude: een relatie niet uit liefde maar voor uw 

bankrekening. 

 

Bron: o.a. politie.nl 
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BABBELTRUCS 

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen 

mensen te beroven waardevolle spullen of bankpas.  

De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Komen aan huis, 

bellen op of spreken u aan op straat. Ze zeggen bv. dat ze 

van de bank zijn, van de thuiszorg, dat ze de meterstand 

komen op nemen of vragen of hun kind bij u naar het toilet 

mag. 

• Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en 

maak gebruik van een kierstandhouder of 

deurketting. 

• Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens 

een bedrijf of instantie komt. 

• Medewerkers van banken, 

verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en 

dergelijke komen NOOIT zonder afspraak bij u thuis 

voor financiële zaken. Vraag hen later terug te komen 

en bel naar de instantie om hun verzoek te 

controleren. 

• Geef NOOIT uw pinpas en/of pincode af. Een bank of 

de politie vraagt daar NOOIT naar. 

• Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart. 

• Laat onbekenden niet binnen, hoe betrouwbaar of 

onschuldig ze ook ogen. Vraag ze terug te komen 

wanneer u niet alleen thuis bent. 

 

Bron: o.a. politie.nl 
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ROOKMELDERS STRAKS VERPLICHT 

 
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht rookmelders in huis 

te hebben. Op elke woonverdieping waar een 
vluchtroute loopt en in besloten ruimtes waar een 

vluchtroute loopt. Dit geldt voor de eigen woning 
alsook voor een huurwoning. 

  
Bij een huurwoning dient de verhuurder zorg te dragen 

voor plaatsing van de rookmelders. Een binnenbrand 
gaat heel snel, binnen drie minuten kan een kamer 

volledig in brand staan. De brand wordt vaak pas laat 

ontdekt. Dat is pas vaak na één minuut en dan is de 
rookontwikkeling al groot en heftig en raak je meestal 

gedesoriënteerd.  
 

Ontsnappen uit het gebouw wordt dan bemoeilijkt. 
Rookmelders zorgen ervoor dat je het gebouw snel 

kunt verlaten. Er komen jaarlijks 30 mensen om bij 
brand in hun huis. Heb je nu al op iedere verdieping 

rookmelders, dan hoef je niets te doen. 
 

Welke rookmelders moet je nu hebben? De gewone 
rookmelders piepen wel, maar slaan geen alarm via 

buren, kennissen of je mobiele telefoon.  
 

Bij rookontwikkeling moeten ouderen – dus wij 
senioren – binnen drie minuten buiten zijn.  

 

Slimme rookmelders geven de melding door aan 
bijvoorbeeld je mobiele telefoon of als je wilt (ook) aan 

je buren. 
Slimme rookmelders worden aangeboden in het pakket 
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van slimme sociale alarmering van Altijd Thuis, 
hierbinnen past ook de koolmonoxide melder. Een 

slimme rookmelder redt levens.  
Voor Optimale Veiligheid heeft de Kruisvereniging voor 

leden een speciale actie. Ga hiervoor naar 

altijdthuis.nl/kruiswerk. of kruiswerk.nl/rookmelders  
 

Leo Schipperheijn 
(Vrij naar Kruiswerkkrant) 
 

LIEF EN LEED 

Betty Kuilman heeft het bestuur gemeld dat zij wil stoppen 

als coördinator van Lief en Leed.  

Zij heeft deze taak met heel veel liefde en plezier voor onze 

vereniging gedaan. Maar haar leeftijd en gezondheid zijn de 

redenen om plaats te maken voor een opvolgster.  

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan Betty, evenals 

alle leden. Kaartjes sturen, huisbezoeken, telefoon-

gesprekken en samen met de andere dames van Lief en 

Leed dingen plannen en organiseren. Niets was te veel 

gevraagd. Betty blijft uiteraard lid van onze vereniging en 

wij hopen dat ze aanwezig kan zijn bij ons 5 jarig jubileum. 

Vanaf 1 september heeft Betty een opvolgster. Het bestuur 

is blij dat Hetty Messink deze uitdaging op zich neemt.  

Als U dus Lief en Leed wil inschakelen neem dan contact op 

met Hetty. Zij zal zelf ook even overleggen met de andere 

dames van Lief en Leed over de verdere samenwerking. 

Hetty is te bereiken op telefoon 06-41653525 of 0314-

683964  

http://www.altijdthuis.nl/kruiswerk
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VOORAANKONDIGING HERFST BIJEENKOMST 

Op donderdag 18 november organiseert het CSO-

Doetinchem in restaurant Het Onland een informatieve 

bijeenkomst met aansluitend een uitgebreid lunchbuffet.  

De inloop is om 11 uur en U wordt ontvangen met koffie of 

thee.  

Van 11.30 uur tot 12.15 uur is er een presentatie van 

Stichting De Zonnebloem over hun activiteiten en 

mogelijkheden. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te 

stellen. Vanaf 12.30 uur is het lunchbuffet. 

Voor Euro 8,- per persoon kunt U deelnemen inclusief 

lunch. Contante betaling bij binnenkomst in de zaal. Het is 

verplicht U vooraf aan te melden. 

 Let op: Het aantal deelnemers is beperkt, dus vol is vol! 

Leden van de Seniorenvereniging Doetinchem kunnen zich 

vanaf nu aanmelden voor deelname bij: 

Nelleke IJsebrands 

Tel: 0314-330411, mail: j.ijsebrands@kpnplanet.nl 
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PARKEREN BIJ HET ZIEKENHUIS 

Marietje Moll meldde bij onze redactie het volgende: 

Als je nog wel kunt autorijden, maar slecht ter been bent 
mag je de auto even parkeren voor de hoofdingang van het 

ziekenhuis.  

Wel opletten dat andere voertuigen er nog langs kunnen.  

Hierna je even melden aan de balie. Zij bellen dan met de 

beveiliging en die brengen de auto naar een vrije plek op de 

parkeerplaats.  

Na afloop van je consult of bezoek in het ziekenhuis je weer 
melden aan de balie. Je auto wordt dan weer netjes voor je 

opgehaald.  

Vooraf bellen met het ziekenhuis dat je van deze service 

gebruik wilt maken kan ook. Let op: Parkeer je auto niet 
zonder gehandicapten parkeerkaart op de daarvoor 

bestemde plaatsen. Dit kan een boete opleveren van 

minimaal 140 euro. 

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 

2021 
 

Copy inleveren voor 20 oktober 2021                                                                
  



 

16 

 

 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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