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AGENDA 
 

KBO Zomerstop: maandag 09 juli t/m zondag 29 juli.  

Dinsdag: 25 km. Fietsen van mei t/m sept. 09.30 uur v.a. ‘De Treffer’.  

Zondag: 50 km. Fietsen 1e en 3e zondag in mei t/m sept. 10.00 uur. 
 

15/07 t/m 21/07:  7 Daagse reis.  
di. 07 t/m 10 aug.:  Fietsvierdaagse 

Do. 30 /08    13.30u Fietsexcursie hopkwekerij, Zieuwent  
Di. 11/10:   Kermis bij Hogenkamp  m.m.v.  

‘de Schaopenscheerders’ 

Woe. 3/10  Themamiddag Senioren Belang: Hoe krijg ik de juiste 
zorg op het juiste moment  op de juiste plek?  

Woe. 24/10:   Kaarten in Lievelde 
Woe. 31/10:   14.00 uur: Bingo!!   

Woe. 07/11:  14.00 uur: Kruisjassen 
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VAN DE REDACTIE 
lentekriebels 

 
We hebben een heerlijk voorjaar. Prachtig weer. Misschien be-
ginnen bij sommigen de schoonmaakkriebels te komen. Ik weet 
nog dat vroeger het hele huis schoongemaakt moest worden. De 
bedden gingen naar buiten. De mattenklopper werd intens ge-
bruikt. De dekens moesten gelucht worden. Alles werd onder 
handen genomen en we moesten allemaal helpen.  
 
Tegenwoordig gaat het niet meer zo. De mensen beginnen nu 
langzamerhand hun voorbereidingen te treffen voor de vakantie. 
De caravans worden uit de stallingen gehaald. De koffers worden 
gepakt. 
 
Ook is het heerlijk om een eind te gaan fietsen. De natuur is 
momenteel op zijn mooist. We hebben lange avonden.   
Genieten dus. 
 
Ik hoop dat u ook weer met heel 
veel plezier deze Mededelingen 
leest. 
 

Ans Vonhof  
 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste leden. 

 
Het zomernummer juli/augustus 
van KBO Mededelingen ligt voor 
u. Juli en augustus  DE zomer-
maanden bij uitstek. Hopelijk laat 
de zon ons, na zo’n uitbundige 
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meimaand en begin juni, niet in de steek en kunnen we genieten 
van mooie dagen in de natuur, in de tuin of op ons balkon. KBO 
ligt dan 3 weken even ‘plat’. Toch een paar weken waarin de 
vrijwilligers nergens aan hoeven te denken. Alhoewel.. dit gaat 
voor de fietscommissie niet op. Zij draaien overuren om ons 
weer 4 prachtige tochten voor te schotelen. Daar gaat u toch ook 
begin augustus (weer) voor op de pedalen? Inmiddels wordt er 
achter de schermen hard gewerkt aan het programma 2018-
2019. Een paar nieuwe loten zijn aan onze activiteiten takken 
ontsproten. Wat te denken van Zentangle; relaxt tekenen in een 
gemoedelijk sfeertje in de avonduren. Avondcursussen voor Ta-
blet/iPad speciaal voor de jongere senior die overdag nog werk-
zaam is. Aan de opzet van een dartgroep wordt gewerkt. Plan-
nen voor dagexcursies liggen om uitgewerkt te worden. U hoort 
en leest er zeer binnenkort meer over. De nieuwe activiteitengids 
komt uit op of rond 23 aug. Dan kunt u weer lekker bladeren en 
kiezen uit ons aanbod. Vooralsnog wens ik u eerst een fijne zo-
merperiode. Zoek elkaar gezellig op in de 3 weken dat u niet in 
‘De Treffer’ terecht kunt.  
 

Stien Pothof-Oolthuis.   

 
In memoriam Leo te Bogt 

 
Op 57 jarige leeftijd is in de 
vroege ochtend van maandag 
11 juni 2018 overleden de 
heer Leo te Bogt. 
 
Voor KBO Lichtenvoorde is Leo 
van grote betekenis geweest; 
Nadat in 2005 bij vv ‘Longa’30’ 
de entree en kleedaccommo-
daties geheel vernieuwd wa-
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ren, ging Leo samen met Marcel Eekelder aan de slag om ook de 
gebouwen onder de tribune te actualiseren. In KBO Lichten-
voorde vond men een bond- en bouwgenoot. Na veelvuldig over-
leg met diverse partijen en de gemeente werd SJOL (Stichting 
Jong en Oud Lichtenvoorde) opgericht. Leo werd onafhankelijk 
voorzitter en verzette vanaf dag één immens veel werk achter de 
schermen om de plannen bouwtechnisch maar vooral ook finan-
cieel op orde te krijgen.  
 
Na heel veel ups en downs konden de besturen van SJOL, KBO 
en ‘Longa’30’ met gepaste trots hun gezamenlijke nieuwe onder-
komen, dat de toepasselijke naam ‘De Treffer’ kreeg, presente-
ren aan de buitenwereld. Een uniek project was glansrijk ge-
slaagd. Hiermee liep men ver vooruit op alle multifunctionele ac-
commodaties die daarna volgden in den lande.   
 
Vanaf 2005 tot op de dag van zijn overlijden was en bleef Leo 
een gedreven maar vooral kundig voorzitter van SJOL. Zijn ken-
nis, zijn rust, relativeringsvermogen en humor maakten dat wij, 
bestuur van KBO Lichtenvoorde, al die tijd prettig met Leo heb-
ben kunnen samenwerken. Wij zijn hem zeer veel dank verschul-
digd. 
 
Leo, rust zacht. Je blijft in onze herinneringen.   

 
Namens KBO Lichtenvoorde 

Stien Pothof-Oolthuis, vz 
  

KBO fietsvierdaagse: 7 t/m 10 augustus 
 

Remmen afgesteld en de banden al opgepompt? 
Dan staat u op dit moment al wel heel erg vroeg in 

de startblokken. Maar… voor je het weet is het weer 7 augustus. 
Dan liggen de deelnemerskaarten klaar voor de verkoop en zijn 
de 8 prachtige routes, zoals we dat van de commissie gewend 
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zijn, weer keurig uitgewerkt. Er wordt weer gefietst in onze 
mooie omgeving. Op de pauzeplaatsen is ruim gelegenheid om 
gezellig te recreëren, uw fietsaccu op te laden. Fietst u minimaal 
3 dagen mee, dan ontvangt u een leuke herinnering. Wat moet u 
weten? Maar kijk vooral ook op de speciale website: 
www.f4daagse.nl  
Datum:  di. 7 t/m vrij. 10 aug.  
Vertrek: ’t Zwaantje, tussen 09.00 en 10.30 uur.    

Afstand: 25 km en 50 km.    

Kaarten: 4 dagenkaart volwassenen € 10,50. 

 (voorverkoop: € 9,00)  

 4 dagenkaart kinderen € 4,00 (voorverkoop € 3,00) 

Dagkaarten: Volw. € 4,00 en kinderen € 2,00 

Voorverkoop v.a. ma. 23 juli bij VVV L’voorde, Markt 11a en bij 

*A. Wissink, Planetenstr. 44,   

*J. Engelbarts, J.Catsstraat 30,  

*A. Donderwinkel Schatbergstr. 77 

Voorverkoop  ‘De Treffer’ op di. 31/07, woe. 01/08, do. 02/08 
van 09.30- 11.00 uur   
Website www.f4daagse.nl 

Verdere info Laurens Wopereis: laurenswopereis@gmail.com 
 

 

http://www.f4daagse.nl/
http://www.f4daagse.nl/
mailto:laurenswopereis@gmail.com
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Wandelnieuws 

 
Er wordt in de zomerperiode NIET gewandeld. De stop is van 13 
juli t/m 19 sept. De kilometervreters mogen in week 38 op do. 
20 september weer aangetrokken worden. Alhoewel.. een leuke 
vakantietippel is ook niet verkeerd! Zie ook pag. 13. 
 

AAN ONZE ZIEKEN 
goed gevoel 

 
Ziek zijn is niet leuk. Sommige mensen hebben een abonnement  
op de dokter, zoals een ander een abonnement bij een vereni-
ging heeft. 
 
Je hoort mensen wel eens zeggen: ”Die heeft altijd wat te kla-
gen”.  
Als mensen klagen dan is er terdege wel wat aan de hand. Mijn 
moeder zei altijd: “Gezonde mensen klagen niet’. 
Waarom zou je ook klagen als je kerngezond bent. Want er 
wordt niet voor niets gezegd: “Gezondheid is je grootste goed”. 
 
Geniet van het leven want het kan in 1 dag op kop komen te 
staan. Mensen die nare berichten krijgen, zien hun leven totaal 
veranderen. Niets is meer zoals het geweest is. Deze mensen wil 
ik heel veel sterkte wensen.  
 
Ik wil ook alle mensen die kwakkelen met hun gezondheid heel 
veel goeds toewensen de komende tijd. 
En aan alle mensen die gezond zijn, zou ik willen zeggen: “Ga 
eens op visite bij een zieke”. Het geeft een goed gevoel en de 
zieke is er vaak heel blij mee. 
 

Ans Vonhof 
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Samenwerkende KBO afdelingen Oost Gelre 
 

Voor alle duidelijkheid:  
 
Bent u lid van KBO Lichtenvoorde, dan kunt u tegen betaling van 
de kosten die daar bij horen, ook deelnemen aan activiteiten in 
Zieuwent, Lievelde etc. daarover hebben we met de KBO collega-
verenigingen een afspraak over. Andersom werkt dat dus ook zo 
en kunnen mensen van elders deelnemen aan onze cursussen en 
andere activiteiten. Maar geef wel steeds aan dat u KBO lid bent 
en vaak wordt i.v.m. innen van de kosten specifiek naar uw naw 
(naam-adres-woonplaats) gegevens gevraagd.   
 

Avondcursus omgaan met tablet of iPad 
 
In de nabije toekomst zult u er meer over lezen maar wellicht al 
interessant om te weten voor u zelf of voor mensen in uw omge-
ving. De werkgroep educatie is erin geslaagd om onze docenten 
Ruud en Joke te bewegen om ook een tabletcursus in de avond-
uren te verzorgen. Hiermee gaat een wens van een aantal jonge 
senioren die nog in het arbeidsproces zitten, in vervulling. Dus 
zegt het voort, zegt het voort. Nadere info volgt via de activitei-
tengids, ELNA  en dit blad.  
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Kermis met ‘de Schaopenscheerders’ bij Hogenkamp 
 
Ook dit jaar treden de ‘Schaopenscheerders’ weer op voor alle 
55+ Lichtenvoordenaren die houden van een gezellig kermis-
sfeertje.  
De geschiedenis heeft het geleerd: Alle feestvierders van 2016 
en 2017 hebben enorm genoten van de ambiance, de kof-
fie/thee, de muziek, de hapjes, de lekkere snacks en de onder-
linge gezelligheid.  
In de volgende KBO-Mededelingen hoort en leest u er meer over 
maar wellicht fijn om nu al te weten om alvast wat met uw 
vrienden af te spreken.  
 
Datum:  Dinsdag 11 sept. 2018  
Entree:  € 6,00 ( incl. 1 koffie, 1 consumptie en bitterhapje.  
Zaal open: van 13.30 uur. (geen reservering vooraf)   
kaartverkoop v.a. dinsdag 21 aug. bij Hairlook Simone (Rente-
nierstraat),  Cafe Hogenkamp ( Aaltenseweg)  
Kaartverkoop in ‘De Treffer’ op di. 4, woe. 5 en do. 6 sept. 
van 09.30-11.30 uur.  
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AAN ONZE JARIGEN 
schitterend 

 
Wat lijkt het me leuk om in deze tijd jarig te zijn. Vooral als het 
mooi weer is. je kunt dan lekker buiten zitten. Genieten van de 
tuin en van de mensen om je heen. 
 
Ik was vorige week nog op een verjaardag van een mevrouw die 
94 jaar was geworden. Ik vond het schitterend om te zien hoe zij 
genoot van alle mensen die er waren. Ze was ook heel dankbaar 
dat ze deze leeftijd had bereikt. Ik dacht meteen: “Hopelijk kan 
ik op die leeftijd ook nog zo genieten van mijn verjaardag”. 
Ik ga er in ieder geval voor. 
 
Ik wil dan ook alle mensen die in deze periode jarig zijn een 
schitterende verjaardag wensen.  

Ans Vonhof 
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Oh Help….!! 

Mijn computer, iPad, tablet of laptop doet niet wat ik wil!  
 

Geen nood en vooral geen paniek! Loop op woensdagmiddag of 
donderdagmorgen binnen bij Ineke, Ton, Jan, Walter en Arno in 
ruimte 2. Breng het kopzorg bezorgende apparaat mee . Ons ij-
zersterke computerteam weet vast wel een oplossing voor uw 
probleem. Of het nu gaat om het aanleren van een bepaald foef-
je of een programma onder de knie te krijgen of gaat het om 
technische storingen. Veelal kunnen zij u helpen of anders de 
juiste weg wijzen naar waar u wel adequaat geholpen kunt wor-
den. Onze ‘computerdokters’ helpen u graag. Maak gebruik van 
deze gratis KBO serviceverlening!    
 

Iedereen op stap met Careaz electrocar 
 

Bent u geopereerd aan staar en 
durft u tijdelijk niet te fietsen, 
een gebroken been of anderszins 
een letsel waardoor u niet mobiel 
bent, neemt contact op.  
 
Men haalt en brengt u naar bijv. 
de film bij de KBO, naar de tand-
arts, naar de verjaardag van uw 
kleinkind, naar uw breikransje.  
 
Whatever you want. Vrijwilligers 

besturen de car en brengen u van deur tot deur.  
 
Kortom: Kom d’r es uut met de Careaz electrocar. 
 
Bel op maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur met de 
chauffeur. Tel: 06- 22154721   



 11 

FRANS ‘in ’t PLAT’.. 
 
Ze blieft familie van ons.  
 
’t Hele jaor deur he’j de mezen um ’t huus hen vlegen en sjezen. 
t Bunt onze buren en zo zal’t altied wal blieven duren.  
 
I’j hebt de pimpelmees, de koolmees. 
De pleskesmees en ok de staartmees.  
 
Um’t huus veult ze zich thuus.  
’t Bunt toch onze vrienden in völle soor-
ten. Ze zit vake op de voorplanke en olde poorten. Pimpels 
vleegt slechts kleine stukken, a’j ze wilt zeen zal ow dat zeker 
lukken.  
 
Pimpel en koolmees zit hoofdzakelijk bi’j mien in de spreuk, in de 
winter kriegt ze zwarvers op bezeuk. De mezen met hun zachte 
dons, blieft altied familie van ons. 
 

Frans Weeber 
 

ATTENTIE.. kruisjassen op inloopochtenden? 
 

Tijdens een inloopochtend kwam iemand vragen of er belang-
stelling zou kunnen zijn voor kruisjassen tijdens deze inloopoch-
tenden op dinsdag en/of donderdag van 9.30-11.30 uur. 
 
Heeft u interesse neem dan contact op met het secretariaat via 
een briefje in de brievenbus of per tel. 397073 of e-mail:  
lichtenvoordekbo@gmail.com  
 
Het gaat hier om onderlinge partijtjes kruisjassen zonder wed-
strijdelement. 

mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com
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AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 

Op 25 mei j.l. werd de AVG van kracht. Dat is een Europese pri-
vacywetgeving die van belang is voor iedereen die met per-
soonsgegevens werkt.  
 
Ook wij en KBO-PCOB Nederland hebben er mee te maken. Wij 
conformeren ons uiteraard aan het protocol, opgesteld door 
KBO-PCOB. Daar verwijzen wij u graag naar. Zie KBO-PCOB.  
 
Wij zijn bezig met het vernieuwen van onze eigen website. Bin-
nenkort vindt u daar eveneens e.e.a.  
 
Onze vereniging en KBO-PCOB verwerken de persoonsgegevens 
in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het goed kunnen 
functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om gegevens die 
volgens de wet niet vallen onder de zogenaamde bijzondere 
persoonsgegevens. (dat zijn bijv. medische informatie, ras, 
politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gege-
vens etc. etc. )  
 
Organisaties die wel bijzondere persoonsgegevens verwerken 
moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze en 
dus ook uw ledenadministratie echter geen sprake van. Onze ei-
gen ledenadministratie ligt al jaren in de vertrouwde handen van 
Joke Wolterink en sinds kort ook in die van Annet de Jong. Uit-
sluitend deze dames hebben toegang tot de gegevens om e.e.a. 
te verwerken.  
 
Het spreekt vanzelf dat zij maar ook uw bestuur nooit van zins 
zullen zijn om deze gegevens, voor welk doel dan ook, aan der-
den door te spelen.  
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De Wandelclub van de KBO-Lichtenvoorde 
 
 

           
 
De wandelclub gaat na deze zomerstop weer vrolijk verder op 20 
september a.s. Wij vertrekken dan zoals gewoonlijk om 09:30 
uur vanaf de Treffer.  
 
Afgelopen seizoen hebben we een paar maal, als proef en in 
overleg met de deelnemers, een andere locatie als startpunt ge-
nomen, zodat we ook buiten Lichtenvoorde onze stempel als ac-
tieve senioren wandelaars kunnen drukken. Dit nieuwe seizoen 
gaan we dit prolongeren en zullen de deelnemers tijdig op de 
hoogte worden gesteld van een variërend startpunt.  
 
Hoewel het accent ligt op 10 km wandelingen met een koffie-
pauze, worden ook de 5 km wandelingen aangeboden voor wie 
dat wil. Wij zien ook U graag als deelnemer verschijnen in dit 
nieuwe seizoen.  
 

Namens de wandelcommissie,  
Henk Navis, coördinator  

 
Kijk ook eens op de website:  
https://wandelclubkbo.wordpress.com/ 
 

https://wandelclubkbo.wordpress.com/
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MANTELZORGWONINGEN 
 
Onze overheid heeft dit stukje zorg overgedragen naar de ge-
meenten in 2015. 
De zorg moest bezuinigen en de overheid dacht dat dit beter op 
zijn plaats was bij de gemeenten omdat zij dichter bij de burgers 
staan. 
Een Mantelzorgwoning is alleen maar een etiket welke door de 
gemeente via het Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) 
loket wordt toegekend aan de benodigde zorg welke de persoon 
in kwestie heeft aangevraagd en dit wordt uitgevoerd door de 
mantelzorger (vaak een kind of naaste familie van de zorgvra-
ger). 
 
Gemeenten hebben dit onderwerp even in de kast laten liggen 
omdat de vraag nog maar zelden door de burger werd gesteld. 
Bij het leven buitenaf, zoals boerderijen en woningen buiten de 
bebouwde kom, worden dan al mantelzorgwoningen gereali-
seerd. 
Afmetingen van deze mantelzorgwoningen, zijn dan door de 
weelde aan vierkante meters geen probleem en wordt hier tot 
100 m2 lustig op ingespeeld. 
De oudere komt dan bijv. op het erf van de boerderij te wonen in 
een aangepaste woning, gelijkvloers en voorzien van de beno-
digde gemakken om een zo lang mogelijke oude dag op het erf 
te realiseren. 
Dit is hun natuurlijk van harte gegund na misschien wel een 
zwaar en arbeidzaam leven, erop toe te zien hoe de volgende 
generatie dit bedrijf verder uitbouwt. 
 
Helaas zijn we nu enkele jaren verder en bewoners van onze 
gemeente beginnen zich te realiseren dat voor sommige van hen 
deze taak als mantelzorger dichterbij begint te komen. 
Verzorgingshuizen werden ingeschakeld, maar daar kreeg men te 
horen dat ondanks de eerste ongemakken de oudere nog lang 
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niet in aanmerking kwam voor een plekje in het verzorging te-
huis. Wel werd hun verteld dat 'vader of moeder' eigenlijk niet 
meer verantwoord alleen kan wonen en dat ze van de familie 
meer verwachten om ondersteunende zorgtaken op zich te ne-
men. 
Vaak betekent dit dat er enige jaren moeten worden overbrugd 
voordat de zorgvrager pas echt in aanmerking komt voor een 
plekje in het verzorgingshuis. 
Niet zelden komt bij verzorging niveau 2, de mantelzorg om de 
hoek kijken. 
 
(Onder niveau 2 worden de volgende taken verstaan. Onder-
steuning bij het opruimen, schoonmaken en de zorg voor een fij-
ne leefomgeving. Soms neem je die taken geheel over van de 
oudere/zorgvrager. Je ondersteunt een zorgvrager bij dagelijkse 
bezigheden als eten en drinken en verplaatsen. Daarbij houd je 
rekening met wat deze zelf wil of kan doen. Afhankelijk van wat 
de zorgvrager nodig heeft, ondersteun je hem of haar bij hun 
persoonlijke verzorging, je kan dan bijvoorbeeld denken aan het 
helpen bij wassen en aankleden. Wel zijn dit ook taken waarbij je 
door de wijkverpleging al ondersteund wordt evenals echte zorg 
welke dan eventueel al vereist is.)  
 
Deze zorg kan doorlopen tot aan een dusdanig niveau dat zelfs 
voor een mantelzorger dit niet meer realiseerbaar is en het ni-
veau van zorg overstijgt. 
Dat er continue zorg nodig is of dat het onverantwoord is om de-
ze permanente zorg niet te geven.  
 

Dan moeten er keuzes worden gemaakt hoe een invulling aan de 
mantelverzorging moet worden gegeven. 
 
1- Gaan we de benodigde ruimtes aanbouwen? 
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 Hoe moet de woning verbouwd worden om de benodigde 
ruimtes te creëren welke nodig zijn voor een passende 
verzorging? 

 Denk daarbij minimaal aan een ruime slaapkamer en bad-
kamer om de benodigde verzorging te geven. 

 Daarnaast zal hij/ zij zich ook begeven in het privé van de 
verzorger, aan tafel bij het eten en misschien ook bij de 
visite van de verzorger. 

 Daarnaast wordt u ook voordeurdeler met de verzor-
gende. 

 De kosten van de ruimtes welke om deze rede worden 
aangebouwd weergeven helaas later niet de waarde ver-
meerdering van de woning. 

 
2- Gaan we de bestaande berging verbouwen? 

 Ook dit is een mogelijkheid, om hier dat te creëren wat 
nodig is voor de verzorging. 

 Wanneer dit te realiseren is op je eigen terrein met voor-
zieningen zoals slaapkamer en badkamer, dan is de grote 
en omvang van het gebouw vergunning vrij. 

 Wel moet u voldoen aan de algemene voorwaarden voor 
bijbehorende bouwwerken. 

 Denk ook aan het Bouwbesluit 2012 om de benodigde ei-
sen na te lezen. Wanneer in het gebouw alle voorzienin-
gen aanwezig zijn, is hiervoor een huisnummer aanvraag 
mogelijk. M.a.w. dan bent u voor de fiscus geen voor-
deurdeler (gezamenlijk inkomen).   
 

3- Gaan we over op een Mantelzorgwoning? 

 Dan gaat u over op een vergunning vrije woning op uw 
perceel voor een bepaalde duur. 

 Deze woningen zijn evt. ook mogelijk te huren via ge-
meente, woningbouw verenigingen of particuliere partijen. 
Doordat u met zo'n woning voldoet aan de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), kunt u hiervoor een huis-
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nummer aanvragen. Hierdoor blijft de mogelijkheid om 
huur en zorgtoeslagen aan te vragen op basis van uw in-
komen en vermogen. Ook bent u vrijgesteld van belas-
tingheffing op de Wet Onroerende Zaken (WOZ), helaas 
niet op andere gemeentelijke heffingen. 

 
Gaarne wil ik even op de bovenstaande vragen en antwoorden 
kanttekeningen plaatsen. 
 
Voor welke periode geldt de zorg welke geboden kan worden 
door de mantelzorger en hoe snel is een oplossing te realiseren? 
 
Houd ten eerste rekening met de duur van de zorg. De tijd tus-
sen zorg op niveau 2 welke geleverd moet worden tot aan de 
zorg uiterlijk op/tot niveau 5, lopen volgens schattingen van en-
kele tot maximaal 5 jaren, uitzonderingen daar gelaten. 
(Een mantelzorgwoning is niet alleen voor ouderen, maar kan 
natuurlijk ook voorzien in de behoefte voor zorg aan een minder 
valide persoon van minder hoge leeftijd). 
 
Een oplossing in deze tijd van topdrukte in de bouw, helpt na-
tuurlijk niet mee in het snel realiseren van een passende oplos-
sing voor de zorgvrager. Maanden tot een jaar is eerder realis-
tisch, voor het verwezenlijken van de oplossing. 
 
4. Ook een klein kostenplaatje is hier op zijn plaats. 
 
Een aanbouw aan de woning door een architect uitgevoerd loopt 
al snel richting een € 100.000,- tot € 125.000,-, met daarbij de 
nodige overlast daargelaten welke maanden in beslag kunnen 
nemen. 
De aanbouw voor het mantelzorgverblijf, zal uitgevoerd moeten 
worden op de begane grond. 
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Tevens moet hierbij aangemerkt worden dat u automatisch 
voordeurdeler word onder normale omstandigheden voor de fis-
cus. 
Een verbouw van een object/gebouw op het erf/terrein van de 
mantelzorger loopt natuurlijk ook al gauw richting € 40.000,- tot 
€ 50.000,- om aan de basis behoeften van mantelverzorging te 
voldoen. Een ruime badkamer en slaapkamer, met correcte ven-
tilatie, isolatie, afwerking en uitstraling mogen hier dus niet ont-
breken. Eventueel aangevuld met een klein keukentje. 
Na keuring door het Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) 
loket van de gemeente zou wanneer aan alles correct is voldaan 
(zie Basisregistratie Adressen en Gebouwen) een huisnummer 
aan kunnen worden toegeschreven (voor evt. zorg- en huurtoe-
slagen en geen voordeurdeler zijn).  
Met de wetenschap dat dit alles na de geboden zorg weer in een 
staat moet worden terug gebracht, omdat er geen woonbe-
stemming op mag rusten. Dus zonder evt. badkamer en keuken. 
 
Aan de aanschaf of huur van een Mantelzorgwoning kunnen na-
tuurlijk ook nadelen kleven. 
Bij aanschaf van de mantelzorgwoning weet men natuurlijk niet 
voor welke periode men deze nodig heeft, evenals beide boven-
staande oplossingen van aanbouw of verbouw.  
Wel heeft men vrijstelling voor het plaatsen van de mantelzorg-
woning voor de duur van de verzorging, maar moet natuurlijk 
ook ontdaan worden van keuken en badkamer na de zorg peri-
ode wanneer dit object blijft staan. 
Daarnaast moet nadien ook het object voldoen binnen de maxi-
male bebouwing van het perceel, als opgegeven door de ge-
meente. 
Bij het plaatsen en verwijderen van deze woning zitten natuurlijk 
eenmalige kosten verbonden welke door de eigenaar of huurder 
zelf betaald moeten worden en uit enkele duizenden euro's be-
staan.  
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Als extra voordeel moet verteld worden dat de kosten ten op-
zichte van voorgaande 2 voorbeelden uiterst gering zijn voor 5 
jaar en misschien wel veel korter. De totale plaatsing inclusief 
aanleg in enkele dagen te realiseren is. Na deze periode kan op 
een eenvoudige wijze het perceel weer hersteld worden in de 
originele staat.  
 
Voor mensen wie voorbereid willen zijn op een eventuele zorg 
voor hun naaste in de nabije toekomst, is het ook verstandig dat 
u zich financieel op verschillende manieren laat voorlichten.  
Kosten voor zorg kunnen variëren, door inkomen en vermogen 
van de zorgvrager. 
Niet alleen voor de periode van een verzorgingshuis maar ook 
tijdens zijn of haar verblijf in het verzorgingshuis. 
 
Verder wil ik u gaarne verwijzen naar de website www.mezzo.nl 
voor meer informatie over dit onderwerp. 
 

S.H.M. Gierkink 
info@xhcbouw.nl 
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OP VERHAAL KOMEN 
 
Afscheid 
 
Aan alles komt een eind, ook aan onbeperkt tuinieren. Het doet 
pijn, het schrijnt, eigenlijk wil ik er nog niet aan, maar het zal 
moeten. Ik kan het niet meer aan, dat moet ik onder ogen zien. 
Na twee weken van: zal ik wel of zal ik niet, krijgt mijn gezond 
verstand de overhand. Geholpen door de pijn in mijn rug en 
knieën neem ik een besluit. Ik ga afscheid nemen van de borders 
in de achtertuin en de lege plekken met gras inzaaien. Zo komt 
de weg vrij voor een robotmaaier die tot in de kleinste hoekjes 
het grasmaaien van me zal overnemen. 
 
Wat heb ik genoten van de tuin. Het kon me totaal niet schelen 
om met smerige oude kleren en verwarde haren in de voortuin te 
staan. Met mijn handen in de grond wroetend was ik gelukkig. Ik 
verzamelde een mooie collectie planten door kopen, stekken, 
scheuren en ruilen met andere tuinfanaten. Ik verplantte ze net 
zo lang tot er mooie kleurencombinaties ontstonden en er het 
hele jaar iets stond te bloeien.  
 
Wat heb ik zoal gedaan?  
Tien meter lavendelheg vernieuwd door eigen stekken.  
Stekjes genomen van struiken uit houtwallen en het gemeentelijk 
plantsoen. Een boerenjasmijn en een donkerbladige struik met 
lichtrose bloemen en donkerrode bessen horen tot mijn pronk-
stukken.  
 
Zaailingen van Helleborussen opgekweekt in 
een hoekje tegen de schutting tot ze drie jaar 
later bloeiden en ik de prachtigste variaties 
ontdekte. Iedere paar weken gebukt, gehurkt 
of op mijn knieën de strijd aangebonden met 
het onkruid.  
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Overgebleven straatklinkers langs het gazon gelegd als afschei-
ding van de borders. Ook handig met gras maaien. 
Het huishoudelijk afvalwater en de inhoud van de regenton per 
tuingieter naar de hortensia’s en de rozen gesleept.  
Emmers vol pruimen geweckt en tot jam verwerkt. 
En vooral: ieder voorjaar elke dag een rondje of twee door de 
tuin gemaakt om het groen de grond uit te kijken en alles mooier 
en mooier te zien worden. Meer dan eens heb ik het vlees opge-
zet, de verpakking in de container gegooid en even door de tuin 
gelopen. Bij terugkomst merkte ik dan nogal eens dat ik het gas 
wel wat lager had mogen zetten. 
 
We hebben net de mooiste meimaand ooit beleefd. Nog nooit 
hebben de struiken zo rijk gebloeid. Ik heb bijna bereikt wat ik 
bereiken wil: de perfecte tuin. Net nu moet ik gas terugnemen. 
Het zij zo. 
 
Ik ben er overheen. Er blijft genoeg te genieten en te tuinieren, 
ook als ik af en toe hulp krijg van een tuinman. 
Ik ga afscheid nemen van mijn bloemetjes. Het voelt als afscheid 
nemen van een levensfase. En dat is het ook. Tot nu toe was ik 
in mijn eigen ogen nog een jonge oudere, die nog van alles kon.. 
Inmiddels gewoon: een oudere met PHPD. Dat moet ik aanvaar-
den. Ik ben waarachtig de enige niet. 
 

Truus Engelbarts 
 
 

KBO-paskorting 
Tuinen van Appeltern 

 
Nog een gezellig dagje uit met vrienden? De tuinen van Appel-
tern zijn misschien wel een heel mooi doel voor de trip. Vooral 
als je weet dat je korting krijgt op vertoon van je KBO pas! 
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Juristentelefoon:  
SteentjesWoltersMulder: (zie artikel elders) Tel. 0544-397200,  
info@steentjeswoltersmulder.nl  
 
KORTINGNIEUWS  speciaal voor leden KBO-L'voorde 
DUTHLER MODE: 
U ontvangt 10% korting op de artikelen op vertoon van uw 
KBO pas.  
 
Fysiotherapie Lichtenvoorde aan de Broekboomstraat  
Voor € 32,00 per maand kunt u wekelijks, dat is 4 of 5 maal per 
maand, verantwoord sporten onder leiding van een fysiothera-
peut. Dat komt globaal neer op € 7,50 per les.   
Maximaal 5 personen in de groep. Een therapeut om u te bege-
leiden. Het betreft hier cardio, grondoefeningen, fietsen en meer. 
Neem contact op met Richard Weijman en Mardi Rutten van Fy-
siotherapie Lichtenvoorde. Tel: 0544-372727 of per e-mail: 
richard@fysiolichtenvoorde.nl  
 
Wij wijzen u ook op TopVit Fysiotherapie Oost Gelre aan de 
Esstraat waar u onder deskundige leiding een individueel pro-
gramma kunt afwerken. Zij bieden KBO leden 10% korting. (tel. 
375555) 
 
GULF: Vraag een pasje aan bij het Gulfstation aan de Varsse-
veldseweg. (Breng een geldig legitimatie bewijs en uw KBO pasje 
mee.) 
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COLOFON 
 
KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a, 7131 CM  Lichtenvoorde 
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com  
Website: www.kbolichtenvoorde.nl 
NL27 RABO 0386 106 517 KBO Lichtenvoorde 
Incassant ID: NL 97ZZZ401023660000 
KvK: 40102366 
Telefoon secretariaat: 0544-397073  
B.g.g. graag antwoordapparaat inspreken. U wordt zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Contributie per lid per kalenderjaar: € 25,00 

 
Bestuur en ondersteuning: 
 

Stien Pothof-Oolthuis         voorzitter, tel. 371379 

 
Jan Wolterink      secretaris, tel. 06-54272541 

 
Hans Halink              penningmeester, tel. 374744 

tussen 17.00-19.00 uur 

  
Ton Jolij             coördinator Educatie, 

tel. 06 41130412 
 

Marja Koenders-Harmsen   coördinator Culturele Activiteiten,  

         tel. 374511 
 

Thea Elferink-ten Have           coördinator Welzijn, tel. 373878 
 

Marjolein Rosendaal-Boenders  ondersteuning, tel. 373851 
 

Evy Veuger-van der Kamp    reizen, tel. 371589 

Marietje te Brake-Geerdinck   reizen, tel. 372117 
Thea Elferink-ten Have     reizen, tel. 373878 

 
Vrijwillige Ouderenadviseurs:  Thea Elferink-ten Have, coördinator 

tel. 373878 

Vrijwillige Belasting/adviesservice:  Henk van Beek, coördinator  
tel. 370255 
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Ledenadministratie:     Joke Wolterink, tel. 397073 
(via secretariaat KBO) 

 
Redactie KBO Mededelingen:   Ans Vonhof-Baumann  

tel. 374520 
 
Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt,  
voor informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.  
 
Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen 
ontvangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 
373768. 
 
Kopij: Uiterlijk op 2 augustus 2018 inleveren van onderte-
kende kopij voor de KBO Mededelingen nr. 9, september 
2018. Per e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brie-
venbus: Raadhuisstraat 18a.  
 

mailto:lichtenvoordekbo@gmail.com

