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VOORWOORD 

  
Beste leden, 

  

Namens het bestuur van de KBO Lichtenvoorde mag ik u het jaarverslag 2019 
aanbieden.   

  

Krachtige Belangen Organisatie Lichtenvoorde,  ‘Actief voor en door  50-plussers’. 

  

2019 was een jaar van wikken en wegen, consulteren en vergaderen. Een jaar 
waarin we voor de grote vraag stonden ”Blijven we lid van KBO Gelderland of gaan 
we ons heil elders zoeken”. Een oplettende lezer zal reeds een kleine verandering in 

de aanhef bespeurd hebben. Stond er vorig jaar nog  ‘Actief voor en door senioren’, 
nu hebben we een kleine nuance aangebracht. We staan open voor een ieder die de 
leeftijd van 50 jaar of ouder heeft bereikt. We willen actief zijn en ons inzetten voor 

de grote groep 50 plussers met oog voor de grote onderlinge verschillen in belangen, 
belangstelling en instelling. En dat hebben we ook dit jaar weer gedaan  samen met 
de werkgroepen en alle andere talrijke vrijwilligers. Bestuurlijk mochten wij  ons 

verheugen in het feit dat wij ook dit jaar weer met een gezellige en hard werkende 
groep voor alle leden aan de slag mochten zijn. Joke Wolterink was, samen met 
Annette de Jong, ook in 2019 voor het bestuur actief als ledenadministrateur, 

vraagbaak en hulp in drukke tijden. 

  

De vele activiteiten werden weer volop bezocht .De pilot ‘Wandelvoetbal’ die per 1 
juli 2019 afgelopen was, kon geslaagd genoemd worden. Voortzetting o.l.v. trainer 

Andre van der Ley werd met gejuich begroet door de groep van ruim 20 mannen 
vrouwen.  De ledenwerfactie, die ook in 2019 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 ook in 2019 
een gezond beeld laat zien. Ook de jonge senioren weten de weg naar ‘De Treffer’ te 
vinden. De tabletcursus bleek ook in de eerste helft van 2019 nog een topper. Maar 

de senior van nu leert snel. De belangstelling nam af en besloten werd om na de 
zomerstop  niet eerder een cursus aan te bieden dan wanneer er voldoende vraag 
naar is.(Vraaggericht besturen) En die vraag blijkt er toch nog steeds te zijn. Een 

succes bleek de twee ochtenden durende cursus DigiSterker; Een initiatief en 
samenwerking tussen bibliotheek, KBO en gemeente. Onze taak om scholing op ICT 
gebied aan te bieden blijft.   

 

Een frisse, heldere, duidelijk overzichtelijke website mocht op 1 januari 2019 het 

levenslicht zien. Vanuit diverse hoeken in den lande mochten we complimenten 
ontvangen. De site blijkt helder, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te zijn. Dank 
aan de beheerders die de boel toch maar steeds weer actueel weten te houden, is op 

zijn plaats.     

  

Om input van buitenaf te krijgen zijn de mensen die samen de zgn. “denktank” 
vormen ook in 2019 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 grote rol in het persoonlijk welzijn van ouderen met een 
specifieke sociaal-maatschappelijke hulpvraag. Zij leveren een wezenlijke bijdrage 

aan de gemoedsrust van veel ouderen. Een oproep eind 2019 om mensen te 
bewegen om de VOA cursus te volgen resulteerde in 8 nieuwe cursisten die begin 

2020 geschoold gaan worden.   
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2019 was het jaar waarin KBO en PCOB steeds meer in praktijk met elkaar  

optrokken als het gaat om belangenbehartiging, ledenvoordelen, het 

maandmagazine. etc. Kortom al het werk dat op het gezamenlijke hoofdkantoor 

uitgevoerd wordt o.l.v. directeur Manon Vanderkaa. Alleen statutair en huishoudelijk 

blijkt een volledige fusie nog te stuiten op een boel cultuurverschillen. Het 

bondsbureau is nu te vinden in Nieuwegein. Helaas zijn KBO en PCOB in 2019 eerder 

uit elkaar dan nader tot elkaar gekomen. Verschil van inzicht met name betreffende 

de landelijke op te zetten structuur van de nieuwe organisatie blijkt een enorm 

struikelblok. Andere inzichten en meningen van o.a. onze provinciale bond 

Gelderland samen met de provincies Overijssel, Limburg en Noord Holland doen een 

soepele eenwording dwarsbomen. En die inzichten deelt KBO Lichtenvoorde zeker 

niet. Schreven wij in ons vorige jaarverslag nog dat wij niet over wilden gaan tot 

afscheiding van KBO Gelderland, moeten wij anno nu melden dat die afscheiding 

heeft plaats gevonden. Na twee ledenbijeenkomsten (6 mei informatie voor alle Oost 

Gelrese afdelingen te Groenlo) en 3 dec. een buitengewone ledenvergadering in ‘De 

Treffer’, heeft het bestuur mandaat gekregen van de leden om de per 1 juni reeds 

aangekondigde afscheiding van Gelderland per 01-10-2020 een feit te laten zijn. 

Onze afdeling is met 12 andere afdelingen, waaronder Lievelde, toegetreden tot 

Majeur. Majeur is een smaldeel van PCOB. Voor details in deze verwijzen wij graag 

naar de verslagen van die twee bijeenkomsten en de eerste editie van ‘De Treffer’ 

2020. Uw bestuur volgt de ontwikkelingen binnen KBO-land kritisch. Of Majeur een 

goede keuze blijkt te zijn, moet gaan blijken in 2020. Uitgangspunt was en blijft: Wij 

zijn KBO en willen dat ook het liefst blijven. Aansluiten bij een echt landelijke KBO-

PCOB organisatie heeft de voorkeur. Maar zo lang die er niet is….. 

  

Ook in 2019 vonden er weer bijeenkomsten plaats van de KBO afdelingen van Oost 

Gelre. Samenwerken en  laten zien dat je opkomt voor de belangen van de 
vijftigplussers van Oost Gelre is daarbij de achterliggende gedachte. Mooi was dit 
jaar het gezamenlijke initiatief om de dag van de oudere te vieren. Op 12 okt. heeft 

die viering in herberg ‘Erve Kots’  te Lievelde plaats gevonden. In een mum van tijd 
waren de 340 kaarten uitverkocht.  Onderlinge samenwerking houdt o.a. tevens in 
dat leden van de afdelingen deel kunnen nemen aan elkaars aanbod. Ook onze 

gemeenschappelijke subsidiënt, de gemeente Oost Gelre, is content met de 
samenwerking.    

  

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 mw. Karsijns 
en Seniorenbelang sprake van een zinvolle kruisbestuiving als het gaat om het elkaar 

voorzien van nieuwe input.    

  

140 Vrijwilligers die hun steentje bijdragen. Hun blijmoedige inzet en 
plichtsgetrouwheid maken dat velen zich thuis voelen binnen onze vereniging. 

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 mevr. Donderwinkel-Harbers en 
mw. Krabbenborg-Waalderbos  (25 jaar) en mevr. Krabben-Molenkamp en dhr. H. 

Wijers (12½ jaar) in het zonnetje gezet. Zij hebben zich zowel in woord als in daad 
meer dan voortreffelijk ingezet voor KBO Lichtenvoorde.  

  

Als 2019 ten einde loopt, hebben we 10 jaar in goede harmonie onder 1 dak 

samengewoond met Longa ’30. Reden om de stoelen in ruimte 5 te vervangen door 
nieuwe, de plantenpotten van nieuw groen te voorzien, in de toekomst mogelijk een 
mooi artikel in ons plaatselijke blad te zetten en een toost op de fijne samenwerking. 

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 

Dhr.  H. Winters, PR, redactie, SJOL.    

 

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 
vergaderstukken. 

• 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 
accountants. 

• 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 
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CENTRALE HUISVESTING VAN ALLE KBO-ACTIVITEITEN 
  

 

Zoals bekend is de KBO Lichtenvoorde voor de centrale huisvesting van de 
activiteiten aangewezen op de Stichting maatschappelijk welzijn Jong en Oud 

Lichtenvoorde (SJOL). Deze stichting is eigenaar en beheerder van de nieuwe 
multifunctionele accommodatie. In deze stichting hebben KBO en Longa ’30 beide 
als gelijkwaardige partners,  ieder een belang van 50%. 

  

Het bestuur van de stichting bestaat uit:   

2 Onafhankelijke leden:   

   Dhr. Th. Donderwinkel  per 01- 09-18 

   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 tot juni 2019 

   Dhr. H. Winters,  sinds juni 2019. 

  

In 2019 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 hetgeen 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. De interieurverzorging wordt gedaan 

door mw. Rikie Schutten, dhr. Bart Oolthuis en dhr. Albert van der Linden.  

Het bestuur mag zich verheugen in een team van medewerkers dat zijn/ haar 

taak serieus en voortreffelijk uitvoert. 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 

• Aansluiting op warmwatercircuit. 

• Zoeken (met goed resultaat) naar een nieuwe interieurverzorger.   

  

Ook in 2019 was de betrokkenheid en wederzijds respect van de 

stichtingsbestuursleden groot. Dit leidt ook nu weer tot een zeer positieve 
gedachte voor het komende jaar. 

  

Afgevaardigden bestuur SJOL 

Ineke Janssen-Bijkerk, Hans Winters, 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 gebruik zijnde ledenadministratie 
programma van Unie KBO 

• Wijkindeling voor bezorgen Nestor en KBO Mededelingen 

  

  

Overzicht periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 

 

Aantal leden per 01-01-2019: 1570 

Aantal leden per 21-12-2019: 1589 

 

 

Overzicht van opbouw ledenbestand per 1-1-2020 is helaas nu niet mogelijk 
i.v.m. het haastig moeten overstappen (begin december 2019) naar een leden-
administratie programma van KBO-PCOB.  

Wij konden al snel niet meer inloggen en met het overzetten naar het nieuwe 
programma gingen mogelijkheden verloren.  

 
Het was niet meer mogelijk lijsten samen te stellen ‘uit de geschiedenis’. 
 

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. 

Mw. A. Frenken-Lurvink, verslaggeefster/fotograaf (v.a. aug.2019)     

  

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 maandagenda.   

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 activiteiten 
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 blijkt een bijzondere informatieplek te  
zijn geworden voor onze vereniging.   

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

  

De groeps-app van de KBO wandelclub en hun website worden frequent bekeken.  
Ook de KBO fietscommissie beheert een eigen website. Beide zijn gelinkt aan de 

website van KBO Lichtenvoorde. 

 

Medio april is de groep, aangevuld met Hans Winters, Ton Jolij, Annette de Jong  
en Stien Pothof, gestart met het inventariseren van mogelijkheden om te komen 

tot de opzet van een geheel nieuw maandblad/magazine in full color op A4 
formaat. Dit resulteerde in de aanmaak van een proefexemplaar in een oplage 
van 50 stuks om adverteerders te bewegen zich te profileren in het nieuwe 

maandblad dat ‘De Treffer’ zal gaan heten. Het doel om per 01-01-2020 met een 
geheel nieuw verenigingsblad uit te komen, is bereikt. Per 01-01-2020 zal een 

nieuw verenigingsblad met de naam 'De Treffer' het levenslicht gaan zien. 

 

 

  

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

Welzijn 
 
Samenstelling werkgroep Welzijn: 

Mw. J. Waalderbos-Wopereis contactpersoon koffie en bardiensten 
Mw. M. Derksen  ledenservice 
Mw.  F. Coersen  ledenservice/ondersteuner. 

Mw. L. Paasschens–Lefering bestuurslid 
Mw. R. Tenten-te Brake contactpersoon gastvrouwen. 

Mw. T. Elferink-ten Have, coördinator. 
 
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 

onderwerp uit het werkveld. 
 
Taken: 

• Zorg  en planning voor de gastvrouwen bij inloopochtenden 
• Zorg en planning voor de bar en koffiediensten 

• Ledenservice o.a.: 
 
Felicitatiedienst: Voor 80- 85- 90-jarigen en ouder.  

Door de felicitatiedienst zijn er 70 keer aan 80-jarigen, 47 keer aan 85-jarigen, 
13 keer aan 90-jarigen en 82 keer aan 90-plus jarigen en aan 100jarigen 2 keer, 

101 jarigen 2 keer  bezoekjes gebracht. In totaal zijn er 216 jarigen gefeliciteerd. 
Hier wordt door de hele groep aan meegeholpen. 
 

Bezoekdienst: Door leden van de werkgroep Welzijn werden 12 bezoeken 
gebracht aan eenzame ouderen en aan ouderen die graag wat gezelschap 

hebben, maar waar geen sprake is van een hulpvraag. 
3 keer werd  voor een hulpvraag een bezoek gebracht. 
 

Inloopcafé: 
Het aantal bezoekers van de inloopochtenden, het inloopcafé, is stabiel. Het 

voorziet duidelijk in een behoefte. 
 

Themamiddagen:  
Woensdag 16 oktober organiseerden we een themamiddag met als gast 
Podotherapeute mevr. Hanenburg. Een podotherapeut is iemand die alles weet 

van voeten. Zij behandelt niet alleen maar zoekt ook naar de oorzaken van de 
problemen. Deze middag werd goed bezocht. De voordracht werd als zeer 

interessant ervaren, er werden allerlei vragen gesteld. 
 
Dansmiddagen: 

Op 14 november werd een dansmiddag georganiseerd. Bennie Krabbenborg 
verzorgde de muziek. Deze middag werd goed bezocht en was gezellig. Er bleek 

ook behoefte te zijn aan linedancemuziek. Volgende keer zorgen we voor meer 
nummers waarop leden kunnen Linedancen. 
De werkgroep Welzijn is een actieve groep vrouwen met ieder haar eigen taken. 
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Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) 

 

 
Samenstelling van de groep vrijwillige ouderenadviseurs: 
Mw. Th. Elferink-ten Have, coördinator vanaf mei 
Mw. R. Tenten-te Brake, voa 

Mw. A. Hieltjes, voa 
Mw. R. Pietersen, woningconsulente 

Mw. J. Brüning, voa 
 
De vrijwillige ouderenadviseurs begeleiden op verzoek senioren op sociaal 

gebied. Zij zijn in voorgaande jaren 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 2019  is er regelmatig contact geweest met mevr. 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  uit 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 februari 2019 was als gast Dorien Pardijs. 
Beleidsmedewerkster volksgezondheid en WMO uitgenodigd. In 2019 zal veel 

aandacht worden besteed aan Preventie. 
Het betreft de volgende onderwerpen; 

Tica, valpreventie, alcohol en gezond ouder worden, eenzaamheid. Domotica 
project 
 

Mei 2019 . Presentatie . WMO 
Toegang tot ondersteuning binnen de gemeente Oost Gelre 

Hoe burgers zich kunnen inschrijven via de website  www.thuisinde achterhoek.nl 
 
September 2019 

Presentatie door  beleidsmedewerker WMO 
Toelichting op lopende zaken betreffende 

• Valpreventie: Op eigen benen staan. Vorm gegeven door een werkgroep 
bestaand uit fysiotherapie en wijkverpleegkundigen 

• Stadskamer 

• Dansen als toen-project 
• ‘leef samen’ In deze pilot kunnen 125 woningen binnen onze gemeente 

voorzien worden van Domotica. Hiervoor blijkt veel belangstelling. 
• Ondersteuning bij mensen thuis 

 

November 2019. Presentatie  Dhr. v.d. Berg, Geestelijke verzorger. 
Thema Vormen 

A  Aandacht  luisteren ,samenvatten en weer luisteren  Erg belangrijk 
B Begeleiden 
C Crisis complexiteit deskundige inschakelen. Psycholoog,  maatschappelijk werk 

 
In 2019 is er 25 keer een beroep gedaan op de voa’s. Dit betreft 

zorgvoorzieningen, mobiliteit, wonen/woningaanpassing en ondersteuning bij de 
eigen huishoudelijke administratie. 
 

http://www.thuisin/
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Ook dit jaar hebben wij deelgenomen aan het project Preventieve Huisbezoeken 
aan 75-plussers van de gemeente Oost Gelre.  In Lichtenvoorde werden alle 

huisbezoeken van dit project door voa’s afgelegd. 
 

Afdeling vrijwillige belastingadviseurs en financiële adviezen 

 

Samenstelling van de groep Vrijwillige Belastingconsulenten in 2019: 
Joachim Henk van Beek (Coördinator) 
Marika van Beek-Clement 

Johan te Bokkel 
Laurens Elferink 

Thea Elshof 
Jan Hummelink 
Frans Kreileman 

Jos van Lith 
Henk Peeters 

Bennie Rensing 
Herman Scheers 
Henk Veldkamp (voor Groenlo) 

  
In 2019 werden voor 601 personen 731 aangiften voor de inkomstenbelasting 

verzorgd. Het betrof voor het grootste gedeelte aangiften over het jaar 2018, 
maar er werden ook aangiften uit eerdere jaren ingevuld. In totaal werd in 2019 
bij de belastingdienst een bedrag, groot € 271.016.00 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 werd dit jaar gehuldigd omdat er 

sindsdien meer dan 10.000 aangiften werden verzorgd. Er verschenen ook 
persberichten met foto’s in de lokale kranten. 

  
Er werd eind februari  2019 een informatiemiddag georganiseerd in de Treffer.. 

Voor de pauze werd voorlichting gegeven door experts over het isoleren van het 
woonhuis. 
Wat doet vloer- of muurisolatie, wat doen zonnepanelen enz. 

Overigens heeft dit veel discussie opgeleverd en er zal op de informatiemiddag in 
2020 verder 

op dit thema worden ingegaan.   
  
Zoals in voorgaande jaren kwam na de pauze Marika van Beek ons voorlichting 

geven  over het invullen van de belastingaangiften 2018 
  

De middag werd zeer goed bezocht en het is duidelijk, dat deze 
voorlichtingsmiddag aan een behoefte voldoet. De middag werd ook bezocht door 
leden van de andere KBO’s. Ook niet-leden waren welkom. 

 
De taak van de belasting en financiële adviezen groep hield niet op met het 

invullen van de belastingaangiften, maar werd gedurende het hele jaar steeds 
meer verlegd naar adviezen bij woningverkoop/huur, verlengen hypotheken, 
(levens)testamenten, schenken aan de kinderen  enz. 

Ook werd er steeds meer advies gegeven en hulp geboden  aan personen en 
families, die in financiële moeilijkheden waren geraakt. 



12 

Er werd daarbij zeer goed samengewerkt met de gemeentemedewerkers en de 
notaris. 

  
De nieuwe offertes voor 2020 van de zorgverzekeraars vroegen in december om 

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

ziektekostenpolis bij de Menzis af te sluiten. 
 

Marika en Henk van Beek en Frans Kreileman hadden daartoe twee dagdelen 
zitting op het gemeentehuis om belangstellenden te adviseren. 
  

In 2019 is de samenstelling van de groep ongewijzigd gebleven. 
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EDUCATIE 

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

Mv. E. Veuger-v.d. Kamp 
Mv. A. De Jong-Hassing 

Dhr. J. Van Zanten 
Mv. I. Bijkerk-Janssen 
 

Alweer een jaar voorbij. In onze werkgroep hebben zich qua bezetting geen ver-
anderingen plaatsgevonden.  

 
De activiteiten in 2019 

 
• Studiekring.   

Blijft een bekend fenomeen. Het aantal deelnemers is stabiel gebleven. 

Momenteel 12 personen. Komen 1x per 2 weken op maandagmorgen bij 
elkaar en bespreken daar allerlei onderwerpen. 
 

• Bridgeclubs.  
De vertrouwde bridgeclubs op dinsdagmiddag, woensdag- en donderdag-

avond zijn ook dit jaar actief. 
Nog steeds is er weinig ruimte voor nieuwe leden binnen de drie clubs. Het 

gebruik van de telkastjes begint nu ingeburgerd te raken en dit bevalt 
goed. 
 

• Bridgecursus.  
In september zijn we weer begonnen met de volgende cursussen:  

- Op de dondermiddag is er weer een groep enthousiaste liefhebbers be-
gonnen die de eerste stappen in de bridgewereld willen gaan zetten. 
Dus een nieuwe beginnersgroep. 

 
- Op de dondermorgen is gestart met een groep begonnen oudgedienden 

waarbij het een en ander was weggezakt. In een soort “opfriscursus” 
probeert men weer bij de tijd te zijn. 

 

• Cursus “Omgaan met je mobiel” 
Vanaf 24 september hebben op 6 achtereenvolgende maandagen 10 deel-

nemers de cursus “omgaan met je mobiel” gevolgd. Inschrijven kan het 
hele jaar. Zo gauw er weer genoeg cursisten zijn plannen we weer een 
cursus. 

 
• Cursus Ipad/ tablets 

Zowel in het voorjaar als in het najaar is er een tablet-/ Ipad cursus gege-
ven door Ruud Harmsen, met assistente Joke Wolterink. Deze vonden 
plaats op 6 woensdag ochtenden. Er waren 5 deelnemers.  

 
• Computerinstuif.  

Na de zomervakantie is de wel bekende computerinloop op de donderdag-
morgen verdwenen. Al geruime tijd zagen we de behoefte aan deze inloop 

duidelijk afnemen. Een handjevol trouwe bezoekers bleef over terwijl vier 
personen aanwezig zijn om mensen te helpen. We hebben daarom beslo-
ten om deze inloop te schrappen. De inloop op de woensdagmiddag is ge-

bleven zoals die was. De personele bezetting is uitgebreid van drie naar 
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vier personen. Walter van de Gevel heeft de overstap van de donderdag-
morgen naar de woensdagmiddag. Daar zijn we uiteraard blij mee. 

 
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 vier personen. Gezien de 
drukte ook wel nodig. Het voldoet duidelijk aan een behoefte. 

 
• Engels. Engels is dit jaar weer gestart met 3e groepen. 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 beginners.  

 

• Leesclub. Een 5-tal dames komen iedere 4 weken bij elkaar om een door 
hen gelezen boek te bespreken. Ze doen dit nog steeds met veel plezier. 

 
• Cursus fotobewerking met Jorieke Philippi. 

In het voorjaar 2019 heeft de cursus “Fotobewerking met Jorieke” plaats-
gevonden. Dit in navolging van haar succesvolle debuut in 2018. Voor 
haar en voor ons de KBO is dit een mooie uitbereiding van het aanbod.  

 
• Cursus fotografie.  

De cursus fotografie is dit jaar niet gegeven. Hoewel inschrijven het hele 
jaar openstaat, waren er niet genoeg deelnemers. Het blijft wel in het aan-
bod staan. 

 
• Cursus DigiSterker (omgaan met je DigiD): 

Voor veel mensen is het aanvragen en gebruiken van een DigiD niet iets 
wat vlekkeloos verloopt. Toch krijgen we er steeds vaker mee te maken. 
Veel overheidsinstanties, gemeenten, verzekeringen en ziekenfondsen ma-

ken hiervan gebruik.  
In het najaar heeft de KBO deze cursus samen met de Bibliotheek Oost 

Achterhoek gratis aangeboden. Het geheel bestond uit 2 lessen van 2 uur. 
Het cursusboek is in samenwerking met de gemeente Oost Gelre samen-
gesteld. Er hebben zich 18 personen gemeld. De cursus is in drie groepen 

van 6 personen gegeven en wel op 23 en 29 oktober; 6 en 13 november 
en 20 en 27 november. Gezien deze positieve respons wordt deze cursus 

in het voorjaar 2020 herhaald. 
 

 

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

De werkgroep, die de culturele activiteiten organiseert, bestaat in 2019 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 

• Mw. M. Ruter-Jaspers 

• Dhr. H. Navis, notulist 

 

De werkgroep begeleidt en organiseert allerlei 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 

kortdurende activiteiten, workshops en cursussen gegeven in de Treffer. Als 
nieuwe  activiteit  is dit  jaar PORTRET SCHILDEREN aan de activiteitenlijst 

toegevoegd, waar veel belangstelling voor is. 

 

De cursus zentangle, die in 2018 van start ging, heeft in 2019 zijn vervolg 
gekregen.  Bij de activiteit darten bestaat nu ook de mogelijkheid om in een 
rolstoel aan deze sport mee te doen. 

De fietsvierdaagse Lichtenvoorde, die ook georganiseerd wordt door de KBO, 
ging dit jaar voor de 25e keer van start.  Uiteraard is hier door het bestuur 

aandacht aan besteed. Voor deze activiteit is altijd een enorme grote 
belangstelling. 

 

Ook de deelname aan het biljart en koersbal toernooi was groot, evenals de 
geslaagde bridge drive, waarvan de opbrengst voor de Caritas was bestemd. 

Ook dit jaar was er in ‘de Treffer’ weer een gezellig en ontspannende dansmiddag 
georganiseerd, waar veel belangstelling voor was. 

 

De speelfilms, die in de wintermaanden op de laatste vrijdagmiddag van de 

maand worden vertoond, zijn ook altijd goed bezocht. 

 

De activiteiten zijn onderverdeeld in een drietal onderdelen: 

 

SPORT EN SPEL 
 

Wandelen 

Fietsen 
Fiets4daagse 

Gymnastiek Yoga 
Line dance 
Koersbal 

Jeu de boules 
Biljarten Darten 

 

CREATIVITEIT 
 

Keramiek 

Tekenen/schilderen 
Portret schilderen 

Houtbewerken 
Bloemschikken 
Handwerken 

Zentangle 

 

ONTSPANNING 
 
Seniorenkoor 

Film 
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 
gezelligheid hoog in het vaandel staat. Daar gaan en staan we voor! 

De werkgroep blijft continu zoeken naar vernieuwende en aanvullende 
activiteiten, om een ieder een goed gevarieerd culturele programma  te 

kunnen blijven bieden. 
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REIZEN 2019 

 

De werkgroep bestaat uit : 

Mw. E. Veuger-van de Kamp 

Mw. M. Te Brake-Geerdink 

Mw. T. Elferink-ten Have 

 

In 2019 werden er door de commissie Reizen weer de nodige reizen 

georganiseerd 

We begonnen dit jaar met de 5-daagse reis naar Limburg naar Valkenburg van  

13 t/m 17 mei 2019. 

 In het sfeervolle Hotel Schaepkens van St.Fyt. die voorzien  was van liften 

diverse faciliteiten voor minder validen, hadden we een heerlijk verblijf. Hier 
maakten we al snel gebruik van de  heerlijke tuin met een groot terras, het weer 
was ons deze week ook goed gezind. 

We brachten een bezoek aan de gemeentegrotten en verkenden Valkenburg in 
een stadstreintje. 

Ook brachten we een bezoek aan de oudste stad van Nederland, Maastricht met 
een oldtimer en nog een boottocht over de Maas. 

We bezochten de voormalige EMCI mergelgroeven en toerden rond door de 
omgeving. 

Tijdens de thuisreis op de laatste dag bezochten wij een paddenstoelenkwekerij 
met inclusief een overheerlijke verrassing lunch. ’S middags gingen we ook nog 
aan bij een rozenkwekerij en natuurlijk als besluit weer een heerlijk diner bij 

restaurant ’t Zwaantje. Het was een fijne en gezellige week. 

Op 28 Mei brachten we een bezoek aan de grootste werf van Europa de Mayer 

werf in Papenburg. Hier worden grote cruiseschepen gebouwd. Het was een 
interessante rondleiding van twee en een half uur. Vanwege de enorme 

belangstelling zijn we erin geslaagd om op 4 juni nog een keer met een bus vol 
naar de werf te gaan. 

 

Van 14 t/m 20 juli maakten we een 7 daagse reis naar de Romantische Strasse. 

Een hele mooie streek in Duitsland. 

We logeerden in Hotel Bergwirt in het plaatsje Herrieden. Het is een familiehotel 
dat reeds vanaf 1880 in bezit is van de familie Schnieder. Er heerst een gastvrije 

en ontspannen sfeer. 

Van hieruit hadden we  weer verschillende uitstapjes gepland. 

Zo brachten  we een bezoek  aan het plaatsje Dinkelsbühl, een heel leuk en 
gezellig oud stadje helemaal ommuurd met een dikke stadsmuur. 

Ook bezochten we de plaats Ansbach. Dit plaatsje kent een 1250 jarige boeiende 
geschiedenis. Onder leiding van een gids kregen we een rondleiding door het 
centrum. 

We hadden een boottocht op de Bronbachsee inclusief een heerlijke koffietafel 
met gebak. 

En natuurlijk werd er een bezoek gebracht aan het geweldige bekende plaatsje 
Rothenburg ob der Tauber. Ook hier weer een gids die veel te vertellen had en 

natuurlijk kon je daarna nog genieten van de mooie terrasjes of de beroemde 
kerstwinkel enz.. 

Laatste dag nog een bezoek aan de lotusgarten,ook mooi. 

We waren met 39 personen, jonge ouderen en ouderen en dit ging fantastisch 
door elkaar. Het was een oergezellige week. 

 

24 september hebben we een dagtocht gemaakt naar de Veluwe. Met weer een 

bus vol deelname. 
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In Harfskamp  een bezoek gebracht aan de flora en vlindertuin. Eerst koffie met 
gebak. En daarna een film en uitleg en  een rondleiding. We konden volop 

genieten van de mooie vlinders 

Met de bus door naar Garderen  waar we eerst genoten van een overheerlijke 

lunch. Hierna konden we genieten van prachtige zandsculpturen  ook deze dag 
werd een succes. 

We hadden ook nog een stampottentocht georganiseerd, maar helaas door 
sluiting van reisbureau Gelre Esch ging deze dag tocht niet door. 
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EXTERNE ACTIVITEITEN   

  

  
Collectieve belangenbehartiging (CBB)   

  

Vertegenwoordiger namens KBO Lichtenvoorde in Stichting Seniorenbelang Oost 
Gelre (hierna Seniorenbelang): Mw. A.G. Karsijns-Derkink   

  

De stichting heeft ten doel: het bepleiten en behartigen van de belangen van alle 
senioren in de gemeente Oost Gelre en voorts al hetgeen met een en ander 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste 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 

Gemeentelijke 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, 
instellingen 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 
worden teruggekoppeld naar Seniorenbelang en de KBO.   

  

Reguliere 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) 
OostGelre   

• Informatie van en naar besturen lokale bonden, VOA’s en belastinginvullers. 

• Werkgroep toegankelijkheid openbare ruimtes. 

• Deelname aan diverse vergaderingen en/of voorlichtingsbijeenkomsten zoals:  

Samen in beweging, Huis van de buurt, dementie en vrijwilligers, 
Alcoholpreventie voor senioren, Sport/cultuurcoaches, ZOOV en het afsluiten 
van Zieuwentseweg / N18.   

• Interne en door de KBO zelf georganiseerde activiteiten. 

 

De hiervoor genoemde activiteiten zijn doorlopende activiteiten. Seniorenbelang Oost 
Gelre is voor haar werkzaamheden volledig afhankelijk van de algemeen 
maatschappelijke ontwikkelingen en van het beleid van de gemeente Oost Gelre en 

andere organisaties. 
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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 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

KBO Lichtenvoorde 

Secretariaat 

Raadhuisstraat 18a  

7131 CM Lichtenvoorde 
telefoon: 0544-397073 

e-mailadres secretariaat: info@kbolichtenvoorde.nl  website: 

www.kbolichtenvoorde.nl 

e-mailadres ledenadm.: ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl 

mailto:ledenadministratie@kbolichtenvoorde.nl
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