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VOORWOORD 

 

Beste leden, 

 

Namens het bestuur van de KBO Lichtenvoorde mag ik u het jaarverslag 2018  

aanbieden.  

 

Krachtige Belangen Organisatie Lichtenvoorde,  ‘Actief voor en door senioren’. 

 

2018 was een jaar waarin we samen met de werkgroepen en alle andere talrijke vrijwilli-

gers veel gerealiseerd hebben. Bestuurlijk mochten wij  ons verheugen in het feit dat wij 

ook dit jaar weer met een gezellig en hard werkend bestuur voor alle leden aan de slag 

mochten zijn. Helaas moest Marja Koenders om privé redenen in september haar taak als 

voorzitter van de werkgroep cultuur en als bestuurslid neerleggen. Binnen de werkgroep 

nam Marjolein Rosendaal de voorzittershamer ter hand. Joke Wolterink was, samen met 

Annette de Jong, ook in 2018 voor het bestuur actief als ledenadministrateur, vraagbaak 

en hulp in drukke tijden. In november kwam ons het droeve bericht van het overlijden 

van oud voorzitter Ger Tenten ter ore.  

 

De vele activiteiten werden weer volop bezocht. Nieuwe loten aan de activiteitenboom 

zijn darten, de kortdurende cursus Zentangle en wandelvoetbal/walking football. Wan-

delvoetbal is gestart op 7 november en zal als pilot voortgezet worden tot zeker 1 juli 

2019. Bekeken wordt dan of deze nieuwe vorm van voetbal bestaansrecht gaat krijgen 

binnen onze gelederen. De ledenwerfactie, die ook in 2018 van sept. tot en met dec. 

weer op de rol stond, heeft zeker mede bijgedragen aan het feit dat het ledental nog 

steeds mooi stabiel is. Daarnaast is het erg fijn te zien dat de leeftijdsopbouw een ge-

zond beeld laat zien. Ook de jonge senioren weten de weg naar ‘De Treffer’ te vinden.  

De tabletcursus bleek ook in de eerste helft van 2018 een topper. Maar even als dat des-

tijds met de computercursussen het geval was, bleek de behoefte aan deze scholing af te 

nemen. Onze taak om scholing op ICT gebied aan te bieden blijft. De toekomst zal leren 

wat de thema’s zullen moeten zijn.   

De cursus fotografie o.l.v. Alex Vreeman trok ook in 2018 weer enthousiaste cursisten. 

’Hoffotografe’ Jorieke Phillippi treedt, vanwege verhuizing van Alex, in zijn voetsporen. 

Zij maakte ook een fotoreportage van alle activiteiten ten behoeve van de nieuw te bou-

wen website. 

 

Een frisse, heldere, duidelijk overzichtelijke website gaat op 1 januari 2019 het levens-

licht zien dankzij de enorme inspanningen van Ton Jolij, Joke Wolterink en Annette de 

Jong. Zij hebben met bouwer Martin Slot van Mak’n in 2018 maandenlang met succes 

gewerkt aan dit project.    

 

Om input van buitenaf te krijgen zijn de mensen die samen de zgn. “denktank” vormen 

ook in 2018 weer een aantal keren bijeen geweest.   

 

Mede door de fijne samenwerking met de gemeente Oost Gelre, bij name met mevrouw 

Ilse van de Kamp (beroeps ouderen adviseur), kan er vaak snel en adequaat hulp aan 

ouderen geboden worden door onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) en de mensen 

van de belasting- en adviesservice. Deze twee groepen vrijwilligers spelen vaak een gro-

te rol in het persoonlijk welzijn van ouderen met een specifieke sociaal-maatschappelijke 

hulpvraag. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan de gemoedsrust van veel ouderen.  

 

2018 was het jaar waarin KBO en PCOB steeds meer in praktijk naar elkaar toegroeiden 

en samen optrekken met name als het gaat om belangenbehartiging en informatie. Al-

leen statutair en huishoudelijk blijkt een volledige fusie nog te stuiten op een boel cul-

tuurverschillen. Ook in financieel opzicht (denk aan contributieafdracht) zijn er nog diepe 

kloven die ons scheiden. Het bondsbureau is nu te vinden in Utrecht. Het bondsorgaan 

(voorheen Nestor en WijSr) heeft nog steeds geen nieuwe naam. Maar het maandelijkse 
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blad voorziet de KBO alswel de PCOB leden telkens weer van zinvol, interessant  en 

daarnaast ook gezellig ‘leesvoer’.  

De grote hoeveelheid informatie die vanuit Utrecht via de provinciale KBO kantoren langs 

de digitale weg naar de afdelingen komt, doet ons als bestuur wel eens afvragen of een 

provinciale tussenlaag, in ons geval KBO-Gelderland, nog een lange toekomst beschoren 

is. Gemor onder een aantal grote afdelingen (BWBW) heeft andere afdelingen ook aan 

het nadenken gezet. Met als gevolg dat een aantal afdelingen zelfs heeft overwogen om 

zich los te maken van KBO-G om rechtstreeks in contact  te gaan met de Unie KBO of 

met PCOB. Onze afdeling is niet bereid zo ver te gaan en wacht de ontwikkelingen kri-

tisch af. Dit te meer omdat met name kleine afdelingen aangeven wel behoefte te heb-

ben aan de provinciale tussenlaag. Solidariteit!  

 

Ook in 2018 vonden er weer bijeenkomsten plaats van de KBO afdelingen van Oost Gel-

re. In die bijeenkomsten kwam de naamgeving ‘KBO’ nog geregeld ter sprake. Elke afde-

ling hanteert haar eigen voorkeur de aanduiding van KBO. De paginagrote gezamenlijke 

advertentie in de plaatselijke weekkrant Elna en Groenlose Gids was er ook in 2018 weer. 

Samen laten zien dat je opkomt voor de belangen van de vijftigplussers van Oost Gelre is 

daarbij de achterliggende gedachte. Op die pagina werden, naast het grote activiteiten-

aanbod van de verenigingen, ook de voordelen van een lidmaatschap bij de landelijke 

bond KBO-PCOB onder de aandacht gebracht. Onderlinge samenwerking houdt o.a. te-

vens in dat leden van de afdelingen deel kunnen nemen aan elkaars aanbod. Ook onze 

gemeenschappelijke subsidiënt, de gemeente Oost Gelre, is content met de samenwer-

king.   

 

Mw. Gini Karsijns vertegenwoordigt KBO Lichtenvoorde in Seniorenbelang. Dit orgaan 

komt op voor de belangen van alle ouderen (wel of geen lid van een ouderenbond) van 

de gemeente. Er is, door de prettige en nauwe samenwerking met mevrouw Karsijns en 

Seniorenbelang sprake van een zinvolle kruisbestuiving als het gaat om het elkaar voor-

zien van nieuwe input.   

 

Dank aan al die 140 vrijwilligers die hun steentje bijdragen om onze vereniging als een 

mooi bolwerk uit te dragen, is hier op zijn plaats.  

Veel van de vernieuwingen die binnen onze vereniging plaats vinden, komen voort uit de 

constructieve bijeenkomsten van de 3 werkgroepen Welzijn, Educatie en Cultuur. Tijdens 

de jaarlijkse vrijwilligersmiddag hebben we Mw. A. Krabben-te Brake (25 jaar) en mw. M. 

Elshof-van Harxen, mw. J. Wolterink, dhr. J. te Bokkel en dhr. T. Oesterholt (12 1/2jaar) 

in het zonnetje gezet. Zij hebben zich zowel in woord als in daad meer dan voortreffelijk 

ingezet voor KBO Lichtenvoorde.   

 

De prettige relatie met onze medebewoner Longa ’30 maakt dat we in goede harmonie 

onder één dak huizen. Helaas is ons in juni, Leo te Bogt, voorzitter van ‘SJOL’ en destijds 

’bouwpastoor’ van ‘De Treffer’, plotseling ontvallen. De vergaderingen van het SJOL (het 

overkoepelend bestuur van ‘De Treffer’) worden sinds sept. voorgezeten door dhr. Theo 

Donderwinkel.  

 

 

Stien Pothof-Oolthuis, voorzitter 
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BESTUURSSAMENSTELLING EN TAAKVERDELING 

 
Algemeen  

 
Mw.  S. Pothof-Oolthuis, voorzitter (SJOL bestuurslid) 
Dhr.  H. Halink, penningmeester  

Dhr.  J. Wolterink, secretaris  
Mw.  T. Elferink-ten Have werkgroep Welzijn en Ledenservice 

Dhr.  T. Jolij, werkgroep Educatie  
Mw.  M. Rosendaal-Boenders, werkgroep Culturele Activiteiten 
Mw.  M. Koenders-Harmsen, werkgroep Culturele Activiteiten (tot sept.) 

 
Werkzaamheden bestuur: 

Voorzitter/plaatsvervangend voorzitter 
 Het leiden van de vereniging/voorzitten van AB vergaderingen e.d. 
 Advisering diverse commissies/werkgroepen 

 In overleg met de secretaris de agenda/data vaststellen en samenstellen 
 Representatie naar buiten verzorgen, zoals KBO-instanties, gemeente  

   en Seniorenbelang 
 Beleidsvoorbereiding en uitvoering/innovatie 

 
Secretaris/2e secretaris  
Verantwoordelijk voor het gehele secretariaat w.o.: 

 Post- en mailregistratie/verwerking correspondentie 
 Agenderen en notuleren van vergaderingen en verzenden van vergader-

stukken. 
 Voorbereiding/uitwerking van het jaarverslag 
 Voorbereiding/uitwerking activiteitengids  

 Bijhouden van het archief 
 Roosteractiviteiten en publicatie Elna en website 

 Beleidsvoorbereiding en uitvoering/innovatie  
 
Penningmeester 

 Het maken van begrotingen, kwartaaloverzichten 
 Financiële verslaglegging ten behoeve van leden, kascommissie en accoun-

tants. 
 Afhandelen van financiële verplichtingen/subsidieaanvraag/verzekeringen 
 Beheren van aanwezige gelden 

 Beleidsvoorbereiding en uitvoering/innovatie 
 

Overige bestuurlijke activiteiten: 
Organiseren/meewerken aan: 

 Vertegenwoordigen van de organisatie bij jubilea/overlijden etc. 

 Jaarlijkse gesprekken werkgroepen 
 Mede organiseren van jaarvergadering, Kerstviering, Nieuwjaarsreceptie en 

vrijwilligersmiddag voor kaderleden 
 



6 

 

CENTRALE HUISVESTING VAN ALLE KBO-ACTIVITEITEN 

 
Zoals bekend is de KBO Lichtenvoorde voor de centrale huisvesting van de activi-

teiten aangewezen op de Stichting maatschappelijk welzijn Jong en Oud Lichten-
voorde (SJOL). Deze stichting is eigenaar en beheerder van de nieuwe multifunc-
tionele accommodatie. In deze stichting hebben KBO en Longa ’30 beide als ge-

lijkwaardige partners,  ieder een belang van 50%. 
 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:  
2 Onafhankelijke leden:  
   Dhr. L. te Bogt, voorzitter (overleden in juni )  

   Dhr. Th. Donderwinkel  per 01- 09-18 
   Dhr. A. Papen, penningmeester (aftredend per 01-11-18)  

   Dhr. W. Woeltjes, per 01-11-2018  
2 Leden vanuit Longa ’30: 
   Dhr. M. Eekelder  

   Dhr. J. Heutinck 
2 Leden vanuit KBO:  

   Mw. S. Pothof, secretaresse. sinds juni 2012         
   Mw. I. Janssen, sinds juni 2014 

 
In 2018 heeft het SJOL-bestuur 4 keer vergaderd. 
Met het aanstellen van dhr. W. Pothof als beheerder van ‘De Treffer’ werd een 

besluit uit 2010 uitgevoerd. Al het gene dat binnen het gebouw wordt gewijzigd, 
als mede de planning van de ruimtes c.q. het inbrengen van ideeën, loopt sinds 

zijn aanstelling via hem. Dhr. W. Pothof bezoekt telkens de stichtingsvergadering 
om verslag te doen van zijn bevindingen. Helaas moest een der interieurverzorg-
sters vanwege fysieke beperkingen, haar taak na bijna 10 jaar opgeven.  

Financiële overzichten geven blijk van een gezonde vereniging SJOL.  
 

De volgende onderwerpen zijn o.a. aan de orde geweest: 
 
 Taakstelling van de beheerder 

 Beheer van het gebouw/schoonmaak  
 Actualiseren, evt. oppimpen van ruimtes 

 Verhuur aan derden 
 Financiën 
 Energie (besparing, energie in de toekomst)  

 P.R. zaken 
 Rioollucht in ruimte 2 

 Aansluiting op warmwatercircuit. 
 Zoeken naar nieuwe interieurverzorgster  

 

Ook in 2018 was de betrokkenheid en wederzijds respect van de stichtingsbe-
stuursleden groot. Dit leidt ook nu weer tot een zeer positieve gedachte voor het 

komende jaar. 
 
Afgevaardigden bestuur SJOL 

Ineke Janssen-Bijkerk, Stien Pothof-Oolthuis 
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ONDERSTEUNING VAN HET BESTUUR 

Ledenadministratie 

 

Mw. J. Wolterink  
Mw. A. de Jong-Hassing 
 

Werkzaamheden 
 

 Bijhouden van het ledenbestand (verhuizingen, opzeggingen, overlijden) 
 Verzorgen kaderledenlijst samen met secretariaat 
 Jaaroverzicht overleden leden 

 Bezorgen van informatiepakket en ledenpasje aan nieuwe leden 
 ‘KBO leden’ is het landelijk in gebruikzijnde ledenadministratie programma 

van Unie KBO 
 Wijkindeling voor bezorgen Nestor en KBO Mededelingen 

 

 
Overzicht periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 

 
Aantal leden per 1 januari 2018 1570 

Nieuwe leden in 2018 106  
Uitgeschreven leden 2018  
 

Bedankt/verhuisd 40    
Overleden 47 87 -/- 

 ------ 
  

Aantal leden per 31 december 2018 1589  

 
 

Opbouw ledenbestand per 1-1-2019  
  
96 jaar en ouder 9 

86 t/m 95 jaar 175 
76 t/m 85 jaar 585 

66 t/m 75 jaar 688 
65 jaar en jonger 132 
 

 
KBO Lichtenvoorde heeft ca. 1230 leden-adressen 

Zo’n 40 bezorgers zorgen er voor dat KBO Mededelingen en het KBO PCOB blad 
gedistribueerd worden. 
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Publiciteit en KBO Mededelingen  

 
Samenstelling van de redactie:  

Mw. A. Vonhof-Baumann 
Mw. J. Wolterink, eindredactie,  lay-out, foto’s, etc.   
 

Dhr. A. Rooks: Coördinatie en distributie KBO/PCOB orgaan  /KBO Mededelingen 
 

Website: Beheerders: Mw. J. Wolterink, Mw. A. de Jong.  
 
Doel is het verzorgen van KBO-publicaties van welke aard dan ook.  

De voornaamste taken zijn: 
 Het verzorgen van de maandelijkse KBO Mededelingen ten dienste van het 

bestuur, werkgroepen en leden. 
 Het zorgen voor bekendheid van de activiteiten in de Elna en de maanda-

genda.  

 Beheer van de website www.kbolichtenvoorde.nl 
 Het houden van interviews met personen die bij de KBO betrokken zijn. 

 Tevens worden van bijzondere bijeenkomsten/vergaderingen en activitei-
ten verslagen gemaakt. Zo nodig ook foto’s. 

 
Dit alles doet het team door onder andere: 

 Een aantal keren per jaar te vergaderen, indien nodig. 

 Zo nodig overleg te hebben met het bestuur. 
 10 keer per jaar het blad KBO Mededelingen gestalte te geven. 

 
De in 2018 geheel vernieuwde website is een bijzondere informatieplek gewor-
den voor onze vereniging.  

De website zal in de toekomst heel belangrijk zijn voor leden om direct op de 
hoogte te worden gehouden.  

 
Nieuw is de groeps-app van de KBO wandelclub en hun website.   
Ook de KBO fietscommissie beheert een eigen website. Beide zijn gelinkt aan de 

website van KBO Lichtenvoorde. 
 

Evenals in de 3 voorgaande jaren is een pagina in het lokale weekblad Elna en 
Groenlose Gids uitgebracht. Lezers van deze pagina werden geïnformeerd over 
de bereikbaarheid van de 7 KBO afdelingen van Oost Gelre, het grote activitei-

tenaanbod en het grote voordeel van een lidmaatschap van een landelijke orga-
nisatie als KBO-PCOB.  

Deze informatiepagina werd opgesteld in nauwe samenwerking met de collega-
afdelingen van onze gemeente.  
 

 

http://www.kbolichtenvoorde.nl/
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INTERNE ACTIVITEITEN 

 
 

Welzijn 
 

Samenstelling werkgroep Welzijn: 

 
Mevr. T. Elferink-ten Have, voorzitter  

Mevr. J. Waalderbos-Wopereis 
Mevr. M. Derksen  
Mevr. L. Paasschens–Lefering 

Mevr. R. Tenten-te Brake 
Mevr. J. Brüning-Helmig ( tot mei) 

 
De werkgroep Welzijn heeft als doel het signaleren van sociale behoeften op het 
gebied van wonen, zorg en mobiliteit, het geven van informatie en voorlichting.  

De werkgroep organiseert  naar behoefte themamiddagen over een actueel on-
derwerp uit het werkveld. 

 
Taken: 

 Zorg en planning voor de gastvrouwen bij inloopochtenden. (R. Tenten) 

 Zorg en planning voor de bar- en koffiediensten. (J. Waalderbos) 
 Organiseren van themamiddagen. (allen) 

 Zorg voor de ledenservice / VOA’s. (T. Elferink)   
 Felicitatiedienst. (m.n. M. Derksen en  L. Paaschens e.a.) 

Door de felicitatiedienst zijn bezoekjes gebracht aan: 80-jarigen: 76 keer. 

85-jarigen:37 keer. 90-jarigen: 24 keer. 90-plussers: 68 keer, En 2 honderdjari-
gen mochten we ook feliciteren. In totaal zijn er 207 jarigen bezocht .Hier wordt 

door de hele groep aan meegeholpen. 
 
Door leden van de werkgroep Welzijn werden 12 bezoeken gebracht aan eenza-

me ouderen en aan ouderen die graag wat gezelschap hebben, maar waar geen 
sprake is van een hulpvraag. 

Er werd 6 keer vanwege een hulpvraag een bezoek gebracht 
 
Het aantal bezoekers van de inloopochtenden is stabiel. Het zgn. inloop café 

voorziet duidelijk in een behoefte. 
 

In mei heeft Joke Brüning-Helmig afscheid genomen van de Welzijngroep en 
haar coördinatietaken overgedragen aan Thea Elferink-ten Have. 
 

Op 14 november hebben we een dansmiddag georganiseerd. Bennie Krabben-
borg verzorgde de muziek. Deze middag werd goed bezocht en was gezellig. 
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Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) 

 
 

Samenstelling van de groep vrijwillige ouderenadviseurs: 
 
Mw. J. Brüning-Helmig, coördinator tot mei 

Mw. Th. Elferink-ten Have, coördinator vanaf mei 
Mw. R. Tenten-te Brake 

Mw. A. Hieltjes 
Mw. R. Pietersen, woonconsulente 
 

De vrijwillige ouderenadviseurs begeleiden op verzoek senioren op sociaal ge-
bied. Zij zijn door de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland 

(SBOG) opgeleid voor deze functie (vanaf 1 jan. 2017 door de KBO-Gelderland) 
en worden jaarlijks bijgeschoold.   
In 2018 is er regelmatig contact geweest met mw. I. van de Kamp, beroeps-

ouderenadviseur van de gemeente Oost Gelre.   
De samenwerking met de gemeente verloopt goed.  

 
Tijdens de gemeenschappelijke vergaderingen van de VOA’s en de belasting/-

financieel adviseurs van Oost Gelre met de gemeente (4 keer per jaar) worden er 
deskundigen op sociaal terrein uitgenodigd om een presentatie te geven over een 
specifiek onderwerp. 

 Op de eerste vergadering in 2018 waren als gasten dhr. Jos Hoederboom 
(wethouder) en mw. Carry de Vries uitgenodigd. In 2018 zal veel aandacht 

worden besteed aan preventie. Hier is extra geld voor uitgetrokken. 
Het betreft de volgende onderwerpen: Pilot domotica, valpreventie, alcohol 
en gezond ouder worden, eenzaamheid.  

 Mei 2018: Presentatie door wooncorporatie proWonen.  
Als burgers zich willen inschrijven gaat dat via website 

www.thuisindeachterhoek.nl 
 Sept. 2018: Presentatie AVG (Algemene Verordening Gegevensbescher-

ming.) Advies is om een overeenkomst te sluiten met de cliënt. Dan laat je 

zien dat je professioneel bezig bent. 
 Nov. 2018: Presentatie Stads- en Dorpskamer. 

Gevestigd resp. in de Mattelier in Groenlo en Den Diek te Lichtenvoorde. 
De vier kenmerken voor de inloopvoorziening: Eigenheid, zelfverantwoor-
delijkheid, gezamenlijkheid, stimuleren en ontwikkelen 

 
In 2018 is er 37 keer een beroep gedaan op de VOA’s. Dit betreft zorgvoorzie-

ningen, mobiliteit, wonen/woningaanpassing en ondersteuning bij de eigen huis-
houdelijke administratie. 
 

Ook dit jaar hebben wij meegewerkt aan het project Preventieve Huisbezoeken 
aan 75-plussers van de gemeente Oost Gelre. In Lichtenvoorde werden alle huis-

bezoeken inzake dit project door VOA’s afgelegd. 
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Afdeling Vrijwillige Belastingadviseurs en Financiële Adviezen 

 
 

Samenstelling van de groep Vrijwillige Belastingconsulenten in 2018: 
 
Dhr. Joachim Henk van Beek  

(coördinator) 
Mw. Marika van Beek-Clement 

Dhr. Johan te Bokkel 
Dhr. Laurens Elferink 
Mw. Thea Elshof 

Dhr. Jan Hummelink 

Dhr. Frans Kreileman 
Dhr. Jos van Lith 

Dhr. Bennie Rensing 
Dhr. Herman Scheers 
Dhr. Henk Veldkamp (voor Groenlo).  

 
In 2018 werden voor 605 personen 736 aangiften voor de inkomstenbelasting 

verzorgd. Het betrof voor het grootste gedeelte aangiften over het jaar 2017, 
maar er werden ook aangiften uit eerdere jaren ingevuld. In totaal werd in 2018 
bij de belastingdienst een bedrag, groot € 263.505.00 teruggevraagd. 

Daarnaast werden tegelijkertijd ook de huur en/of zorgtoeslagen gecontroleerd 
en zo nodig gecorrigeerd en/of aangevraagd.  

Ook werd hulp geboden bij het bepalen van mogelijke verlaging van de tarieven 
van energieleveranciers en telefoon/internet bedrijven. 

De werkgroep werd opgericht in 2002 en in 2018 werd door de groep de 
10.000ste aangifte verzorgd. 
 

Er werd eind februari  2018 een informatiemiddag georganiseerd in ‘De Treffer’. 
Voor de pauze werden als gasten uitgenodigd de burgermeester van Oost Gelre, 

Mw. A.H. Bronsvoort, en de gemeentesecretaris. Zoals in voorgaande jaren 
kwam na de pauze Marika van Beek ons voorlichting geven over het invullen van 
de belastingaangiften 2017. 

De middag werd zeer goed bezocht en alom was er tevredenheid over de inhoud 
van de middag. 

De middag werd ook bezocht door de leden van de KBO-ouderenorganisaties uit 
Groenlo en de kerkdorpen, terwijl niet leden ook welkom waren. 
 

De taak van de belastinggroep deelnemers wordt steeds meer verlegd naar ad-
viezen bij woningverkoop/huur, verlengen hypotheken, (levens)testamenten, 

schenken aan de kinderen enz. 
Maar er werd ook steeds meer advies gegeven en hulp geboden aan personen en 
families die in financiële moeilijkheden waren geraakt. 

 
De nieuwe offertes voor 2019 van de zorgverzekeraars vroegen in december  

om veel advies aan onze cliënten. 
Gelijk vorig jaar bood de gemeente Oost Gelre inwoners met een laag inkomen 
of een WMO- indicatie de mogelijkheid aan om tegen gunstigere voorwaarden 

een ziektekostenpolis bij de Menzis af te sluiten. 
Henk en Marika van Beek en Frans Kreileman hadden tijdens deze dagen zitting 

op het gemeentehuis om belangstellenden te adviseren en eventueel naar deze 
gunstigere regeling over te boeken. 
Er werd daarbij samengewerkt met twee medewerkers van Menzis en de oude-

renadviseur van de gemeente Oost Gelre Ilse v.d. Kamp. Veel mensen hebben 
gebruik gemaakt van deze voorlichtingsdagen. 

 
In 2018 is tot onze groep toegetreden de heer Henk Peeters. 
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Educatie  
 

 
Samenstelling: 
Dhr. Ton Jolij (voorzitter/lid AB) 

Mw. Evy Veuger-v.d. Kamp 
Mw. Annette de Jong-Hassing 

Dhr. Jan van Zanten 
Mw. Ineke Bijkerk 
 

 
Alweer een jaar voorbij. In onze werkgroep hebben geen veranderingen plaats-

gevonden.  
 

 Studiekring   

Blijft een bekend fenomeen, maar het aantal deelnemers is stabiel geble-
ven. Momenteel 12 personen. 

 
 Bridgeclubs  

Nog steeds is er weinig ruimte voor nieuwe leden binnen de drie clubs. De 
enige verandering is, dat we de uitslag nu niet meer op papier schrijven, 
maar overgegaan zijn naar digitaal. Na enige aanpassingsproblemen kan 

iedereen nu met de kastjes overweg. 
 

 Bridgecursus  
De nieuwelingen van 2017-2018 zijn allen doorgegaan naar de cursus ge-
vorderden (2018-2019), vermeerderd met 2 dames, die graag het 2e jaar 

wilden doen. Dit jaar was er geen cursus beginners. 
 

 Cursus “Omgaan met je mobiel” 
Vanaf 24 september hebben op 6 achtereenvolgende maandagen 10 deel-
nemers de cursus “omgaan met je mobiel” gevolgd. Dat er toestellen met 

verschillende besturingssystemen zijn, maakt het er voor de docent, de 
heer Klein Tank niet eenvoudiger op. Bij een volgende cursus kijken we 

hoe we dat het beste kunnen oplossen.  
 

 Cursus “Weet je wetje” 

Op 9 en 23 oktober hebben 13 leden deelgenomen aan de cursus theore-
tisch rijexamen “weet je wetje”. Er zijn veel nieuwe verkeersborden en 

gewijzigde regels uitgelegd door de heer Dusseldorp. De tweede avond is 
afgesloten met een toets. De uitslag viel soms nogal tegen. Vergeleken 
met vorig jaar was de deelname beduidend minder. Daaruit concludeert de 

werkgroep dat deze cursus niet jaarlijks op het menu moet staan, maar 
bijv. 1 x per 2 jaar. 

 
 Cursus iPad/tablets 

Zowel in het voorjaar als in het najaar is er een tablet-/Padcursus gegeven 

door Ruud Harmsen, met assistente Joke Wolterink. Deze vonden plaats 
op 6 woensdagochtenden. Er waren 5 deelnemers.  

 
Ook verzorgden Ruud Harmsen en Joke Wolterink een avondcursus voor 
de tablet-/iPadcursus. Er waren 4 deelnemers.  
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 Instuif voor foto en muziek en tablets.  
De donderdagmorgen is hiervoor bestemd. Het is een gemêleerd gezel-

schap. We hebben een bezetting van 4 personen. De drukte is wisselend 
en van weersomstandigheden afhankelijk.   
 

 Computerinstuif.  
Elke woensdagmiddag is er gelegenheid om met alle vragen op computer-

gebied binnen te komen lopen. Vrijwel alles wordt opgelost en het is een 
gezellige middag. We hebben een bezetting van drie personen. Gezien de 
drukte ook wel nodig. Het voldoet duidelijk aan een behoefte. 

 
 Engels. 

Engels is dit jaar gestart met een 3e groep. Er is nu een groep van 9.00 
tot 10.30 uur, een 2e van 10.00 tot 11.30 uur en een derde van 11.30 tot 
13.00 uur. 

 
 Spaans.  

Bij Spaans zijn er 2 groepen, de 1e heeft 5 leerlingen, de 2e maar 2. De 
lessen zijn vrijdagmiddag van 13.30 tot 15.30. Ank Maathuis geeft nog 

steeds met veel plezier les aan de nu iets meer gevorderden en echte be-
ginners.  

 

 Leesclub.  
Een 5 tal dames komen iedere 4 weken bij elkaar om een door hen gele-

zen boek te bespreken. Ze doen dit nog steeds met veel plezier. 
 

 Cursus fotograferen met Alex Vreeman  

heeft in het najaar nog 1 maal een cursus gegeven, waarbij men veel ge-
leerd heeft hoe het wel of niet moet bij het fotograferen. Over het alge-

meen zeer tot tevredenheid van de deelnemers. Alex is helaas verhuisd 
naar Friesland. 
 

 Aanzet tot cursus fotobewerking met Jorieke Philippi. 
Jorieke Philippi is de opvolger van Alex Vreeman. Zij is tevens onze huisfo-

tografe en bereid om de fotocursus op termijn over te nemen. Vanaf febr. 
2019 verzorgt ze de cursus “Fotobewerking met Jorieke”. Voor haar en 
voor ons de KBO is dit een première. Vanuit de ex-cursisten van Alex is 

het grootste deel van deze groep ontstaan. Een tweede groep start in mei. 
 

We hebben dit jaar 2 keer vergaderd om de gang van zaken te bespreken.  
 
Werkgroep Educatie 
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CULTURELE ACTIVITEITEN  

 
De werkgroep bestaat in 2018 uit: 

Mw. M. Rosendaal-Boenders, voorzitter, AB lid 
Mw. A. Domhof-van Uem 
Mw. A. Eskes-te Linde 

Mw. Th. Elferink-ten Have 
Dhr. L. Wopereis 

Dhr. H. Navis notulist 
 

De werkgroep begeleidt en organiseert de culturele activiteiten, waarbij de leden 

actief, creatief en ontspannen samen bezig zijn. De werkgroep ondervindt bij de 
organisatie veel steun van verschillende actieve leden. Ook worden er kortduren-

de activiteiten, workshops en cursussen gegeven. Als nieuwe activiteiten zijn vo-
rig jaar DARTEN en ZENTANGLE aan de activiteitenlijst toegevoegd. 
 

De cursus zentangle startte met 11 deelnemers, die enthousiast waren, zodat 
een vervolgcursus alweer gepland staat. Ook zal in 2019 weer een nieuwe begin-

nerscursus gegeven worden.  
De sportieve activiteit darten startte met een kleine actieve groep deelnemers in 

oktober. Deze groep kan nog nieuwe deelnemers verwelkomen. 
 
Ook de deelname aan het biljart- en koersbaltoernooi was groot, evenals de ge-

slaagde bridge drive. 
Ook dit jaar is er in ‘De Treffer’ weer een gezellige ontspannende dansmiddag 

georganiseerd, waar veel belangstelling voor was. 
 
De activiteiten zijn onderverdeeld in een viertal onderdelen: 

 
 

SPORT EN SPEL 

 

Wandelen 

Fietsen 

Fiets4daagse 

Gymnastiek 

Line dance 

Koersbal 

Jeu de boules 

Biljarten 

Yoga 

Darten 

Wandelvoetbal 

 

 

CREATIVITEIT 

 

Keramiek 

Tekenen/schilderen 

Houtbewerken 

Bloemschikken 

Handwerken 

Koken 

Zentangle 

 

ONTSPANNING 

 

Seniorenkoor 

Film 

Toneel 

 

 

GEZELSCHAPSSPELEN 

 

Bingo 

Kruisjassen 

Bridgen 

 
Het overzicht geeft een ruim aanbod weer van de vele activiteiten, die het hele 
jaar worden georganiseerd, waar veel belangstelling voor is en waar de gezellig-

heid hoog in het vaandel staat. Daar gaan en staan we voor! 
De werkgroep blijft continu zoeken naar vernieuwende en aanvullende activitei-

ten, om een ieder een goed gevarieerd culturele programma te kunnen blijven 
bieden.  
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REIZEN 2018 

 
 

De werkgroep bestaat uit:  
 
Mw. E. Veuger–van de Kamp 

Mw. M. te Brake–Geerdink 
Mw. T. Elferink-ten Have  

 
In 2018 werden er door de Commissie Reizen weer de nodige reizen georgani-
seerd. 

 
We begonnen het jaar op 18 april met een reis naar Almere, alwaar de Yakult fa-

briek werd bezocht. 
Na een uitleg over het bedrijf en een rondleiding door de fabriek, werden de 
deelnemers aan het einde nog verrast met een voorraadje Yakultflesjes. 

Na een heerlijke lunch in restaurant “de 3-dorpen” in Ankeveen, werd er onder 
leiding van een gids, een mooie rondrit door het Gooi gereden. 

Aan het einde van de dag werd er nog heerlijk gegeten bij HRC ’t Zwaantje te 
Lichtenvoorde. 

Vanwege de grote belangstelling is deze reis nogmaals herhaald op 6 juni. 
 
Onze 5-daagse reis ging dit jaar naar Brabant. Van 21 t/m 25 mei. 

In het plaatsje Luyksgestel verbleven wij in hotel De Postelhoef, alwaar wij een 
heerlijk verblijf hadden. 

Er zijn natuurlijk weer verschillende leuke routes gereden en bezienswaardighe-
den bezocht. 
Als slot werd op de laatste dag, tijdens de thuisreis, nog een bezoek gebracht 

aan Museum Klok en Peel in Asten. 
Het was weer een fijne, gezellige reis. 

 
Vervolgens gingen we van 15 t/m 21 juli naar Bad Duben voor onze 7-daagse 
reis. 

Wij logeerden in hotel National, alwaar we een prima verzorging kregen. 
Zoals gebruikelijk werden er hier ook weer mooie dagtochten ondernomen waar-

bij mooie steden, zoals Dresden en Leipzig, onder leiding van een gids, bezocht 
werden. 
Helaas is ons tijdens deze vakantie een medereizigster, mw. Marietje Mellink, 

ontvallen.  
Dit heeft een grote impact op de groep gehad, maar toch hebben we samen nog 

kunnen genieten van de mooie reis. 
 
Als slot van dit jaar werd er op 24 oktober nog een stamppot-tocht georgani-

seerd. 
We maakten een mooie rit door de Achterhoek via Zieuwent, Marienvelde, Halle, 

Doetinchem, Ruurlo naar Zwiep, waar we bij “de witte wieven” konden gaan ge-
nieten van koffie met appeltaart. 
Daarna weer een mooie rit om vervolgens bij HRC ’t Zwaantje aan te schuiven 

voor een heerlijk stamppot buffet. 
 

We kijken goed terug op het jaar 2018 en gaan met heel veel zin en goede moed 
weer op voor de vakanties van 2019. 
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EXTERNE ACTIVITEITEN  

 
 
Collectieve belangenbehartiging (CBB)  
 
Vertegenwoordiger namens KBO Lichtenvoorde in Stichting Seniorenbelang Oost Gel-

re (hierna Seniorenbelang): Mw. A.G. Karsijns-Derkink  
 
De stichting heeft ten doel: het bepleiten en behartigen van de belangen van alle se-

nioren in de gemeente Oost Gelre en voorts al hetgeen met een en ander recht-
streeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruim-
ste zin van het woord. Onder senioren worden hierbij verstaan inwoners van vijftig 

jaar en ouder.  
 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:  

 
 Het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling, uitbrengen van 

adviezen aan de gemeentelijke overheid (College en/of Raad en/of Gemeente-

lijke adviescommissies) omtrent beleidsvoornemens van de gemeente Oost 
Gelre, voor zover die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, dan wel 
van belang zijn voor senioren.  

 Het gevraagd en ongevraagd, zowel schriftelijk als mondeling, uitbrengen van 
adviezen aan en eventueel samenwerken met verenigingen, organisaties, in-
stellingen of personen, die (mede) belangen behartigen van senioren.  

 Het geven van informatie en voorlichting.  
 
Vertegenwoordiging op plaatselijk niveau: 

 
In het Seniorenbelang is de KBO Lichtenvoorde met één lid vertegenwoordigd.  

Afgevaardigden vanuit het Seniorenbelang hebben zitting in de WMO-raad (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning) en het Platform Zorg, wonen en welzijn Oost Gelre 
(ZWW). De informatie, afspraken en eventueel uit te voeren gezamenlijk beleid wor-

den teruggekoppeld naar Seniorenbelang en de KBO.  
 
Activiteiten:  

 Inbreng afgevaardigden in de WMO-raad bij het opstellen van advies en/of 
commentaar aan de gemeente Oost-Gelre. 

 Inbreng afgevaardigden in het Platvorm Zorg, wonen en welzijn (ZWW) Oost-

Gelre  
 Informatie naar besturen lokale bonden, VOA’s en belastinginvullers. 
 Deelname aan diverse vergaderingen en/of voorlichtingsbijeenkomsten van: 

- Achterhoeks Netwerk  
- Interne en door de KBO zelf georganiseerde activiteiten 
- Werkgroep toegankelijkheid openbare ruimtes 

- Twee leden van Seniorenbelang hebben onze speerpunten voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 2018 in een gesprek met Bart Porskamp van de 
VVD afdeling Oost-Gelre besproken  

 Bespreken nieuws uit de lokale gemeenschappen zover dit zaken betreft die 
ouderen raken 

 Informatiebijeenkomst in oktober te Lievelde georganiseerd inzake voorlich-

ting omtrent indicatiestelling diverse hulp- en zorgvragen.   
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AFKORTINGENLIJST  

 
 

Unie KBO Unie van Katholieke Bonden van Ouderen 
 
PCOB  Protestants Christelijke Ouderen Bond  

 
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning  

 
BOOG   Belangenorganisatie Oost Gelre 
 

SJOL   Stichting Welzijn Jong en Oud Lichtenvoorde 
 

MFA   Multi Functionele Accommodatie 
 
VOA  Vrijwillige Ouderen Adviseur 
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