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VAN DE BESTUURSTAFEL. 

Het was fijn een groot deel van onze leden te mogen 

verwelkomen op onze jaarvergadering. Zonder corona 

maatregelen geeft toch weer een  ander gevoel. De notulen 

van de vergadering vindt U verder op in dit blad. Dit jaar 

wordt bestuurlijk voor onze vereniging belangrijk. Hoe gaan 

wij de toekomst verder invullen nu 3 bestuursleden statutair 

niet meer herkiesbaar zijn. De komende maanden zullen wij 

met voorstellen komen, maar wij verwachten van U als 

leden dat U ook met plannen/suggesties komt. Fuseren, 

samenwerken, nieuwe kandidaten, statuten aanpassen, 

andere taakverdelingen, het zijn een aantal gedachten 

spinsels die wij U voorleggen. Uiteindelijk zullen de leden 

een keuze moeten maken. De verkiezingen zijn geweest en 

de vraag is wat voor college wordt er gevormd in 

Doetinchem. Welke wethouders komen er en wat betekent 

dit voor het ouderenbeleid in onze gemeente. Is er 

voldoende draagvlak om met het CSO-Doetinchem het 

platvorm overleg voort te zetten. Wij zullen de druk op de 

ketel houden, zeker nu de besteedbare inkomens dalen 

door alle prijsstijgingen.  

Voor lief en leed zoeken wij nog een dame/heer die in de 

wijken de Huet en Dichteren ondersteuning kan bieden. 

Hetty Messink is beschikbaar voor nadere informatie. Houdt 

U van lezen neem dan contact op met Trudi van Koningveld, 

zij helpt bij het opstarten van de tweede leesgroep. 

Bij voldoende interesse is de dagtocht per bus op 14 juni. 

Tenslotte hoop ik U te mogen begroeten op 18 mei in Kilder 

waar door de activiteitencommissie een prachtige middag 

wordt georganiseerd. 

Jan IJsebrands voorzitter  
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UITNODIGING  VOORJAARSMIDDAG  WOENSDAG 

18 MEI 2022 

Hierbij nodigen wij U uit op onze voorjaarsmiddag. 

Rob van Eck is onze gast deze middag en presenteert voor 

ons het Werelderfgoed in Nederland. Hij maakt gebruik van 

prachtig beeldmateriaal en vertelt hierover. 

Locatie: Zaal Teunissen 0314-681201 

              Hoofdstraat 2 

             7035 AK Kilder 

Programma: 

13.30u - Ontvangst met koffie/thee met krentenwegge. 
14.00u – Presentatie deel 1. 
14.35u – Pauze, drankjes met koude hapjes. 

15.00u – Presentatie deel 2. 
15.35u – 16.15u – 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 13 mei bij: 

Nelleke IJsebrands, email j.ijsebrands@kpnplanet.nl  

Tel: 0314- 330411 of 
Toos Smit, email pwsmit1@gmail.com 

Tel: 0314- 327634  
 
Nota bene: Bij afmeldingen na 13 mei 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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Boekverslag en nieuws van de leeskring. 
 

Sinds lange tijd waren we in maart met onze lesgroep weer 

compleet. 
Al hebben we in de afgelopen maanden niet stil gezeten en 
wel mooie boeken gelezen, het was toch fijn dat we nu weer 

met z’n zessen bij elkaar konden komen. 
 

Het boek dat we besproken hebben was: 
“Het kleine meisje van meneer Linh” van de schrijver 
Philippe Claude. 

Een Frans auteur, scenarioschrijver en ook regisseur. 
Hij heeft veel literaire prijzen en onderscheidingen gekregen 

en verschillende boeken van hem zijn in het Nederlands 
vertaald. 

Onze mening over het boekje was unaniem lovend. Het 
heeft ons diep geraakt, vooral in deze tijd waar onze 
gedachten bij de duizenden vluchtelingen zijn. De 

hoofdpersoon in het boek is ook een vluchteling. 
 

Korte inhoud: 
De hoofdpersoon, meneer Linh, ontvlucht zijn door oorlog 
geteisterde land. Op zoek naar een betere toekomst voor 

zijn enig overgebleven kleindochtertje. 
Wanneer hij na een boottocht van zes weken in een 

vreemde haven aankomt, wordt hij geplaatst in een 
asielzoekerscentrum, waar hij een mikpunt van spot is door 
de medebewoners. 

Meneer Linh voelt zich verloren in dit vreemde land, waar 
niets is wat hem nog herinnert aan zijn geboorteland. De 

zorg voor zijn kleine meisje houdt hem op de been. 
Op een dag, tijdens een van zijn wandelingetjes, ontmoet 
hij op een bankje meneer Bark. Er ontstaat een liefdevolle 

vriendschap tussen de twee mannen , die elkaars taal niet 
spreken, maar aan lichaamstaal voldoende hebben om te 
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begrijpen dat ze beiden verdriet hebben. 

 
Ze blijven  elkaar dagelijks op hetzelfde bankje in het park 

ontmoeten. 
Tot op een dag meneer Linh wordt overgeplaatst naar een 
gesloten inrichting in een ander deel van de stad en hij zijn 

vriend niet meer kan ontmoeten. 
Ook heeft hij geen afscheid van hem kunnen nemen. 

Meneer Linh voelt zich diep ongelukkig; hij mist zijn vriend 
en onderneemt een ontsnappingspoging, die leidt tot een 
dramatische ontknoping. 

 
Meer zal ik niet prijsgeven over de afloop. Ga het boek 

lezen! Het is de moeite waard en een fijn boek om ook in de 
leeskring te bespreken, omdat het zoveel vragen oproept. 
 

Namens de leeskring: 
Giny van Nooijen-Kooij 

 
 

CSO-NIEUWS 

Op donderdag 19 mei wordt er een themamiddag 

georganiseerd in het restaurant gedeelte van sporthal De 

Bongerd te Doetinchem. De aanvang is om 13.30 uur met 

koffie en/of thee. Het programma is afgelopen om 16.00 

uur. De toegang is gratis en opgave voor deelname is niet 

nodig. 

Bij het ter perse gaan van dit contactblad was de invulling 

het programma nog niet bekend. U wordt op de hoogte 

gehouden via de website van onze vereniging en de website 

www.cso-d.nl. Ook de gemeentepagina Doetinchem en het 

Doetinchems Vizier zullen aandacht besteden aan deze 

themamiddag. 
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Schoenendoos 

Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden 
al die jaren alles gedeeld, alles samen besproken. Ze 
hadden geen geheimen voor elkaar, behalve dat de kleine 

oude vrouw een schoenendoos bovenin haar linnenkast 
bewaarde, waar haar man nooit naar gevraagd en nooit in 

gekeken had.  

Al die jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn 
vrouw op een dag ernstig ziek werd en de dokter zei dat ze 
niet zou herstellen. Omdat hij van alles wilde regelen, pakte 

hij de schoenendoos en bracht hem bij zijn vrouw op bed. 
Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij wist wat 

erin zat. Toen hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, 
en twee bundels bankbiljetten, samen goed voor een 
bedrag van € 25.000. Hij vroeg haar waar dat vandaan 

kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn 
grootmoeder me dat het geheim van een gelukkig huwelijk 

was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke keer 
als ik boos op jou zou worden, rustig te blijven en een 
kleedje te haken.’ 

De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen 
zijn tranen. In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was 

in al die jaren maar twee keer boos op hem geweest. 
Gevoelens van geluk overspoelden hem. ‘Schat,’ zei hij, ‘dat 

verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit het met 
al dat geld?’ 
‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de 

kleedjes.’ 

Ontleend aan Ik bedoel maar! 
door Willem de Vos 

 

http://www.swpbook.com/index.php?action=view&book=1703&mcat=6
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UITNODIGING BUSTOCHT 14 JUNI 2022 

Hierbij nodigen wij U uit voor een gezellig dagje uit. 

Datum: Dinsdag 14 juni 2022. 

Vertrek uit Doetinchem om 9.30u. Opstaplocatie wordt later 
bekend gemaakt. 

Het voorlopige programma: 

• Weistaar te Maarsbergen. Koffie met gebak, 
filmpresentatie en kaasproeverij. 

• Bezoek aan Barneveld. U krijgt hier ook een lunch 

aangeboden. 
• De dag wordt afgesloten met een diner bij de Plok in 

Didam. 
• Thuiskomst ongeveer 19.30u. 

Geeft U snel op, het aantal plaatsen in de bus is beperkt. 

Een aantal van U heeft zich al opgegeven tijdens de 
jaarvergadering. 

De kosten voor deze dag zijn € 65,- p.p. Graag vooruit 
betalen op bankrekening  NL 42 RABO 0328 9923 56 t.n.v 

Senioren Vereniging Doetinchem. 

Opgeven vóór 28 april bij: 

Nelleke IJsebrands, email: j.ijsebrands@kpnplanet.nl 

Tel: 0314 330411.   

 

mailto:j.ijsebrands@kpnplanet.nl
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Overleg CSO-D – gemeente Doetinchem (wethouder 

I. Lambregts, André Bolwerk en Niels Booij) 
 

Tijdens het overleg zijn een aantal zaken besproken welke 
verder uitgezocht worden: 
 

1. We hebben gesproken over het onderwerp wonen en 
wonen in relatie tot zorg. De andere onderwerpen 

komen bij een volgend overleg opnieuw op de agenda. 
Ook is afgesproken om vaker bij elkaar te komen voor 
overleg. 

2. Eén van de doelstellingen is om senioren te laten 
doorstromen naar (kleinere) woningen in de huursector. 

Het blijkt voor senioren die veel vermogen hebben maar 
een beperkt inkomen (bijvoorbeeld alleen AOW) niet 
mogelijk om een woning in de vrije sector te huren. De 

aanbieders van woningen in de vrije sector stellen 
doorgaans een inkomenseis van de huur maal 4. Heeft 

de gemeente mogelijkheden/instrumenten om hier iets 
aan te doen? 

3. Sité ontwikkelt twee nieuwe flats aan de Beethovenlaan. 

De vraag is of hier een voorrangspositie gegeven kan 
worden aan senioren die een grotere (eengezins) woning 

achterlaten.  
4. Het doorstromen vanuit een sociale huurwoning naar 

een andere (sociale) huurwoning kan een veel hogere 

huur tot gevolg hebben. Dit houdt senioren tegen om te 
verhuizen. Wanneer een inwoner al lange tijd woont op 

een locatie is de huur vaak laag en beperkt gestegen. 
Een nieuwe woning is vaak duurzamer. Ook moet de 
corporatie de investering terugverdienen en dit heeft een 

bepaalde huur tot gevolg. Hierbij is ook nogal eens van 
toepassing: het verhuizen van een (sociale) huurwoning 

met meer m2 dan een nieuwe (sociale) huurwoning met 
minder m2 maar met een hogere huur.  Maar met wel 

(vaak) het voordeel: levensloopbestendig, energetisch 
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gunstiger – en daarmee lagere energielasten, 

comfortabeler, veiliger. 
5. Corporaties hebben mogelijkheden om woningen toe te 

voegen in de vrijesector (huur boven €763). Wil Sité 
bezit in het midden-huur segment? 

6. Mantelzorgwoningen:  

• Het CSO ontvangt informatie dat de leges voor 
mantelzorgwoningen ‘hoog’ zijn. Hoe worden deze 

leges bepaald en zijn deze passend? 
• Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om 

een mantelzorgwoning te plaatsen (en aanvullend: 

waar kan ik deze informatie vinden?). 
• Tevens is door het CSO aangegeven dat het wenselijk 

is dat vroegtijdig (voordat daadwerkelijk dementie is 
vastgesteld en/of ondersteuning/begeleiding/zorg 
o.b.v. dementie wordt/is geïndiceerd) al de 

mogelijkheid is tot plaatsen en gebruik van 
mantelzorgwoningen. Kortom: 

mantelzorgwoningplaatsing op basis van anticiperen 
op. 

7. Het CSO geeft aan dat er veel behoefte is aan een vorm 

van samenwonen. Dit kan een knarrenhof zijn maar ook 
een andere vorm. Bijvoorbeeld op de Augustinuslocatie 

is de bedoeling dat het woningbouwprogramma aansluit 
bij de wensen van o.a. de senioren in Gaanderen.  

8. Het CSO vraagt aandacht voor het artikel ’niet meer uit 

elkaar’ uit de Gelderlander van 4 november 2021. 
Senioren moeten ook in geval van bijvoorbeeld dementie 

samen kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld door 
een woonvorm te organiseren waarin voldoende 
ondersteuning (zorg) geboden wordt. 
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Verslag van de Jaarvergadering dd 14 maart 2022 

Er waren 72 stemgerechtigde leden aanwezig. 

1. Opening 

De voorzitter, J. IJsebrands, heette iedereen van harte 
welkom en hield in inleidende toespraak. Hij 
memoreerde o.a. de moeilijke tijden tijdens de COVID-

19 pandemie. Verder geeft hij globaal aan wat men deze 
vergadering verwachten kan. 

2. Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld, met dank aan 
de secretaris. 

3. De penningmeester, Henk Messink, licht de jaarcijfers 

2021 en de begroting 2022 toe. Het financieel 
jaarverslag 2021 wordt door de vergadering goed 

gekeurd en de vergadering verleent decharge aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid. 

4. De voorzitter licht de problematiek betreffende de 

bezetting van de bestuursfuncties toe. Drie leden 
moeten aftreden aan het eind van het jaar en zijn 

reglementair niet herkiesbaar. Dus een oproep voor 
“vers bloed” in het bestuur en iedereen wordt gevraagd 

daarover na te denken. Het bestuur zal een aantal 
voorstellen maken. 

5. De penningmeester krijgt toestemming om ook in 2023 

uit te gaan van het huidige contributie-niveau. De 
kascontrolecommissie voor dit jaar zal bestaan uit Ardie 

Wenneker en Henny Dokter. Voor volgend jaar zullen dat 
zijn Johan Theunissen en Henny Dokter. 

6. Activiteiten 2022 

- Jaarvergadering 
- Medio mei gezellige middag 

- Bustocht 14 juni a.s. 
- Medio september 2022 regio uitje 
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-december kerstmiddag 

- Contact; 5 maal per jaar 

- Overige activiteiten: 

• fietsclub, leesclub,  

• tweede leesclub in oprichting via Trudy 

Koningsveld,  

• kegelclub en 

• ruilbeurs 

• sponsoring binnen SVD: Kegelclub  €100. 

Ruilbeurs €50 

7. CSO-Doetinchem 

- Drie Thema-middagen 
- In september met lokale politiek 

Voorstel: CSO en Ouderengroep intensiever 
samenwerken dan wel fuseren. Leden gaan akkoord. 

8. Lidmaatschap SVD en politieke partij staan niet haaks op 
elkaar. 
Ouderenraad moet terug, maar lijkt kansloos. 

Oproep voor Lief en Leed lid voor wijken Huet en 
Dichteren. 

9. Piet Klein treedt mogelijk toe tot het bestuur.  
10.Compliment aan het bestuur voor optreden tijdens 

Corona. 

 
 

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 juni 2022 

 
Copy inleveren voor 20 mei 2022                                                              
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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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