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Bestuur 

 
Voorzitter: Trudy Waasdorp – Hoppenbrouwer, tel. 0313 - 849902 

truuswaasdorp@gmail.com 

 
Secretaris en Ledenadministratie: Martijn Fohr, tel. 06 - 33 99 35 20 

roma38@planet.nl   
 

Penningmeester: Johan Schovers, tel. 06 -10737352 
info@seniorenverenigingdoesburg.nl 

 

Lief en leed: Wil Jansen – Woudstra tel. 0313 - 476970 
wilwoud0@gmail.com  

 
Ouderenadviseur: 

Dinsdag, Woensdag en Vrijdag (Caleidoz) 0313 – 820030 

 
Bankrekening: Regiobank NL77 RBRB. 0939.6959.44  

t.n.v. Seniorenvereniging Doesburg e.o. 
 

Website: http://seniorenverenigingdoesburg.nl 
Mail: info@seniorenverenigingdoesburg.nl 

 

Redactie Senioren Contact: Martin van Rooijen, tel 0313 - 484904 
martin.vanrooijen45@gmail.com 

 

In deze opsomming is onze secretaris Dick Blankenstein verdwenen. Het bestuur 
laat hem met pijn en moeite gaan. Gelukkig blijft hij op een hoger niveau – de 
FASv – behouden voor de seniorenverenigingen in Oost Nederland. Het bestuur 
dank hem hartelijk voor al zijn werkzaamheden voor de Seniorenver. Doesburg e.o 
 

Aangesloten bij: 
FASv: Federatie Algemene Seniorenverenigingen 

KG: Koepel van Gepensioneerden (per 01-01-2020 door fusie van de KNVG en de 
NVOG ontstaan. Deze nieuwe Koepel van Gepensioneerden is hiermee met 300.000 

leden de grootste gepensioneerden koepel van Nederland geworden) 

 
Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. De auteur(s), 

redactie, drukker en de Seniorenvereniging Doesburg e/o aanvaarden geen 
aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden noch voor de 

gevolgen hiervan. De redactie benadrukt dat de inhoud van de gepubliceerde 

artikelen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie hoeft te zijn. Bijdragen 
zijn altijd welkom. Stuur uw bijdrage liefst met een duidelijke foto aan de 

redactie@seniorenverenigingdoesburg.nl  

mailto:roma38@planet.nl
mailto:info@seniorenverenigingdoesburg.nl
mailto:martin.vanrooijen45@gmail.com
mailto:redactie@seniorenverenigingdoesburg.nl
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Ledeninformatie                                                        Martijn Fohr 

- Wilt u de volgende info doorgegeven aan de ledenadministratie die door Martijn 

Fohr wordt verzorgd: adreswijziging, aanmelding als lid, afmelden als lid, bezorging 

seniorencontact. De ledenadministratie kunt u bereiken via: roma38@planet.nl of 
06-33993520 

- Ledeninformatie: geen mutaties in deze periode  
 

Voorwoord van de voorzitter                                           Trudy Waasdorp 

We kunnen er niet onderuit als seniorenvereniging om het over het coronavirus te 
hebben. De bestuursleden hebben afgelopen periode regelmatig overleg gevoerd 

over het al of niet doorgaan van activiteiten, de jaarvergadering en het geplande 

diner. Daartussen door hielden we steeds de berichten van het RIVM in de gaten 
die uiteindelijk ons handelen hebben bepaald. Daarom heeft het bestuur besloten 

om alle activiteiten stop te zetten vanwege uw veiligheid en gezondheid. Ook het 
diner met bijna 70 aanmeldingen kan geen doorgang vinden. Wij willen geen enkel 

risico nemen. We willen als bestuur absoluut niet op ons geweten hebben dat u 

besmet zou raken en daardoor ziek zou kunnen worden of erger nog eraan zou 
overlijden. Ik las een stukje in de krant waarin 3 mensen uitleggen waarom ze 

bang zijn. Twee mensen zijn plusminus 60 jaar maar lichamelijk kwetsbaar en zijn 
bang omdat zij een coronavirus niet overleven. Ik weet dat het virus vooral op de 

luchtwegen gaat zitten en daardoor anders is dan een gewoon griepvirus. De 
virologen zijn druk bezig om een vaccin te vinden, dat is erg nodig anders komt het 

volgend jaar weer terug. Ik snap dat er mensen teleurgesteld zijn maar we doen 

mailto:roma38@planet.nl
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het omdat het niet anders kan. Het bestuur belooft u dat de jaarvergadering en al 
de andere uitjes en andere activiteiten door zullen gaan, alleen op een latere 

datum. Ten overvloede, in dit seniorencontact staan allerlei activiteiten die 

vanwege de corona drieging niet door zullen gaan. Het bestuur wenst u veel 
sterkte en gezondheid in deze periode. 

 

Agenda aktiviteiten april 2020    

          Al onze activiteiten zijn vanwege het corona virus  
                             tot nader order uitgesteld! 

 

Hieronder meer info over de plaats van de activiteiten. 
- Kaarten: klaverjassen, jokeren, bridgen, rummikub en spelletjesmiddag in 

Grotenhuys, van Brakellaan 

- Bowlen: Kulturhus Drempt 
- Wandelen (vooral een najaar en winteractiviteit): Vertrek vanaf de Bleek 

- Fietsen (vooral een voorjaar en zomeractiviteit): Meipoort 
 

Aansprakelijkheid 

Alle activiteiten die door of namens de Senioren Vereniging Doesburg e.o worden 
georganiseeerd zijn bestemd voor leden. Deelname aan 

activiteiten van de Senioren Vereniging Doesburg e.o 

geschiedt geheel vrijwillig en op eigen risico. De 
Senioren Vereniging Doesburg e.o aanvaardt geen 

verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor enige 
schade die samenhangt met deelname aan activiteiten die door of namens de 

Senioren Vereniging Doesburg e.o wordt georganiseerd.  
 

Van de penningmeester                                     Johan Schovers 
 

*. Voor de leden die de SVD e.o gemachtigd hebben om de contributie voor 
2020 automatisch te innen. Contributie eerste is lid € 25 en eventueel met 
partner plus € 20. Leden die automatisch betalen hebben omstreeks 17 
januari 2020 betaald. 
*. Leden die de SVD e.o NIET gemachtigd hebben om de contributie voor 
2020 automatisch te innen hebben twee mogelijkheden: 
- Contributie eerste lid € 25 en eventueel met partner plus € 20. Graag de 
contributie voor 2020 overmaken in de komende maand op de 
Bankrekening: NL77 RBRB 0939.6959.44 t.n.v. Seniorenvereniging  
Doesburg e.o. en daarbij vermelden: SVD Contributie 2020.  
- Contant betalen bij de penningmeester: Johan Schovers, mag ook. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj488PlsLDkAhVDJ1AKHWCQDMgQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.arbowetweter.nl/aansprakelijkheid/aansprakelijkheid-van-ondernemers-vijf-misverstanden&psig=AOvVaw0C8IKTHW9feY55q3dzazpA&ust=1567453081633954
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Wegwijs in de zorg                                                  Dick Jansen 

Ons lid Dick Jansen wil graag even aandacht vragen voor deze praktische 
gids bij het ouder worden, mét 

onmisbare tips voor mantelzorgers. 

Er is genoeg ouderenzorg in 
Nederland, voor bijna iedereen. 

Maar het is niet altijd makkelijk te 
vinden. Wat zijn uw rechten? Wie 

kan u helpen? Hoelang moet u 
wachten? Wat kost dit allemaal? 

Wat is een persoonsgebonden 

budget? In deze nieuwe praktische 
gids beantwoorden we alle 

mogelijke vragen rond de zorg. Een 
flinke klus, want het zorglandschap 

is versnipperd en er zijn veel 

partijen bij betrokken. U kunt deze 
gids gebruiken als naslagwerk. Alle 

zorgvragen overzichtelijk 
onderverdeeld in 10 hoofdstukken 

zoals 1) U staat niet alleen. 2) Ik 
heb acute hulp nodig. 3) Hoe blijf ik mobiel? 4) Ik heb thuis verpleging 

nodig.5) Ik heb thuis praktische ondersteuning nodig. 6) Hoe blijf ik als 

mantelzorger overeind? 7) Zo blijf ik gezond en fit. 8) Als zelfstandig wonen 
niet meer lukt. 9) Hoe zit het financieel? 10) Zorg in de laatste levensfase. 

Het boek kost 9,95 euro en is te bestellen via de Pluswebshop.  
 

Het CBR en de FASv                                         Martin van Rooijen  

Het CBR kent elke senior, want die gaan over rijbewijzen. De FASv is 
misschien wat minder bekend, maar dat is de Federatie van Algemene 

Seniorenverenigingen waarbij onze SVD e.o is aangesloten. Vanwege het 

bereiken van de 75 jarige leeftijd ben ik acht maanden geleden begonnen 
met het aanvragen van een nieuw rijbewijs. Ik heb keurig een 

gezondheidsverklaring gekocht bij het CBR. Daarna ben ik door een 
keuringsarts medisch beoordeeld en heeft hij mijn gezondheidsverklaring 

ingevuld. Deze heb ik aangetekend naar het CBR gestuurd. Achteraf had ik 

beter een keuringsarts kunnen zoeken die de gezondheidsverklaring digitaal 
invulde en deze zelf naar het CBR stuurde. Maar goed je moet altijd leergeld 

betalen. Ondertussen was ik afgerond 100 euro kwijt en keek ik regelmatig 
op ‘Mijn CBR’ of er al reactie of besluit was genomen. Als brildrager met 

weinig gezondheidsproblemen, dacht ik snel aan de beurt te zijn bij het CBR 

maar dat werd uiteindelijk toch een cursus in je geduld bewaren. En 
ondertussen kwam mijn 75ste verjaardag steeds dichterbij. Het CBR zag 

deze bui ook hangen en heeft mij (en vele anderen) een brief gestuurd dat 
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ik met een ongeldig rijbewijs mocht blijven doorrijden tot eind 2020. Ook 
mijn schadeverzekering stemde daarin toe. Maar in het buitenland rijden 

was uit den boze terwijl ik als grensbewoner wel eens in Duitsland kom en ik 

met de caravan naar het buitenland ga. En toen…….kwam ik een 
Nieuwsbrief van de FASv op het spoor die helemaal in het teken stond van 

het CBR. Daarin stond een advies dat de moeite waard was om te proberen. 
Advies FASv: als je ogen je enigste probleem zijn, bezoek dan een 

optometrist en stuur zijn / haar rapport aangetekend naar het CBR. Al snel 

bleek dat optometristen hier in de regio niet voor het oprapen liggen. 
Uiteindelijk heb ik er een gevonden en is deze HBO-deskundige een uur met 

mijn ogen bezig geweest. Hij constateerde dat mijn ogen redelijk tot goed 
waren maar dat de uiteindelijke beslissing over mijn rijgeschiktheid door het 

CBR genomen moest worden. Dit alles zette hij in een keurig rapport dat ik 
met een begeleidende brief, aangetekend naar het CBR heb gestuurd. En 

toen was het afwachten. De kosten voor het onderzoek bedroegen bijna 50 

euro. En warempel binnen 14 dagen kreeg ik een officiële brief met een 
positief bericht. De volgende dag werd ik zelfs door het CBR gebeld of de 

brief goed was aangekomen. Ik stond helemaal perplex en wilde de man 
aan de telefoon wel omhelzen. En toen was de afronding bij de gemeente 

Doesburg natuurlijk nog maar een peulenschilletje. Met veel vreugde kon ik 

mijn oude rijbewijs achterlaten dat volgens de ambtenaar in de shredder zou 
worden vernietigd. Sinds mijn 75ste verjaardag rijd ik dus weer rond met een 

geldig rijbewijs (mogelijk) dankzij de FASv.  
 

Samenvallende diensttijd en pensioen (1) 

Omroep MAX heeft in het programma Meldpunt al 
een paar keer aandacht besteed aan het begrip: 

‘samenvallende diensttijd’. Dit is een regeling 

waarbij u recht heeft op een aanvulling op uw 
pensioen, als u en uw partner voor 1 jan 1995 

tegelijkertijd pensioen opbouwden bij het ABP. 
Volgens het ABP wordt deze aanvulling in principe 

toegekend in geval u de beiden de AOW-leeftijd heeft bereikt en dus AOW 

ontvangt. Of u deze aanvulling van het ABP krijgt is te controleren op uw 
betalingsspecificatie van het ABP. De aanvulling geldt overigens alleen voor 

mensen die gehuwd zijn en een geregistreerd partnerschap hebben. Of 
duurzaam samenwonen hier ook bij hoort?! Nieuw is echter dat veel meer 

senioren voor die aanvulling in aanmerking komen. Ook senioren die voor 
1995 tegelijkertijd pensioen opbouwden bij het ABP en de partner bij een 

ander pensioenfonds dan het ABP. Ook deze senioren hebben mogelijk recht 

op deze aanvulling. Omdat het ABP het andere pensioenfonds niet kent 
zullen beide partners actief moeten worden. U stuurt eerst het formulier: 

‘samenvallende diensttijd’ naar het andere pensioenfonds. Na verloop van 
tijd krijgt u dit aangevuld retour en kan het formulier doorgestuurd worden 
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naar het ABP. En dan is het afwachten onder het motto: ‘niet geschoten is 
altijd mis’. Voor de volledigheid nog het volgende, het is bekend dat er 

senioren zijn die, zonder het te weten, de aanvulling van het ABP al krijgen. 

Dat is een kwestie van de betalingsspecificatie van het ABP controleren. 
Verder zijn er allerlei zaken die de aanvraag kunnen compliceren want 

uiteindelijk moet het ABP in voorkomende gevallen de portemonnee trekken. 
In de volgende gevallen kan de beslissing op de aanvraag het ABP anders 

zijn of zelfs stranden: bij overlijden, bij scheidingen, bij overdracht of afkoop 

van pensioenen, etc. Let op: het is geen cadeautje van het ABP zoals 
sommige senioren denken maar een aanvulling waar u recht op heeft. 

Vergeet het ABP, bij een positief besluit, niet te wijzen op de wettelijk rente 
die het ABP over deze mogelijke nabetaling aan u is verschuldigd. Voor meer 

informatie zoals het downloaden en printen van het formulier 
‘samenvallende diensttijd’ is mogelijk via www.maxmeldpunt.nl Bellen kan 

ook naar het telefonisch spreekuur van MAX OMBUDSMAN 035-6775511 op 

elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur. Of direct bellen met het ABP: 045 
– 5796170  

 

Samenvallende diensttijd en belasting (2) 

Een logische vraag van een senior 

die in het kader van de regeling 
‘samenvallende diensttijd’ een 

forse nabetaling met wettelijke 

rente van het ABP kreeg was de 
volgende: hoe zit het met de 

belasting over deze nabetaling van het ABP? Hier geldt inderdaad de regel: 
‘geld krijgen kost geld’. De senior moet over de nabetaling 

inkomstenbelasting betalen. Als dat op u van toepassing is kunt u 

overwegen de nabetaling via ‘middeling’ uit te smeren over omliggende 
jaren. De nabetaling kan ook gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. Maar 

mogelijk kan de senior dit (gedeeltelijk) opvangen door bij de 
belastingdienst een verzoek in te dienen de eenmalige nabetaling als 

‘bijzonder inkomen’ te kwalificeren en dit bedrag voor de huurtoeslag buiten 

beschouwing te laten. Deze mogelijkheid bestaat niet voor de zorgtoeslag. 
In alle gevallen is het handig om de belasting invulhulp hierover te 

raadplegen. Direct contact met de belastingdienst is natuurlijk ook een 
mogelijkheid.  

 

Babbeltruc over Coronavirus                                      Dick Jansen 

Criminelen proberen alles om senioren geld of juwelen afhandig te maken. 

Het Coronavirus grijpt ook in Nederland om zich heen en helaas proberen 

criminelen van de situatie te profiteren. Ze bellen aan bij ouderen met een 
nieuwe babbeltruc, waarbij deze mensen doen alsof ze u komen controleren 

op symptomen van het virus. En omdat het Corona virus vooral voor 

http://www.maxmeldpunt.nl/
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ouderen een grote zorg is wordt daar door oplichters handig op ingespeeld. 
Ze doen zich bijvoorbeeld voor als medewerkers van een ziekenhuis of 

dokterspost en kletsten zich met een smoes over het coronavirus bij u naar 

binnen. Vaak zijn ze met meerdere personen. Een houdt u aan de praat en 
de ander gaat op onderzoek uit. Na het bezoek bent u mogelijk geld en/of 

sieraden kwijt. En de lafheid gebiedt om senioren, die vaak ter goeder trouw 
zijn, als eerste te grazen te nemen. Dus wees gewaarschuwd. En laat 

niemand binnen met welke babbeltruc dan ook. "Er komt nooit een 

zorgmedewerker, een energieleverancier, de telefoondienst, een 
bankmedewerker, etc. onaangekondigd bij u aan de bel”. Trap er daarom 

niet in en bel de politie!".  
 
Hoorprotocol  

Voor 2013 kon je nog fantastische hoortoestellen kopen. Iedereen kreeg een 
vergoeding. De luxe alleskunners vlogen als zoete 

broodjes over de toonbank en de bijbetaling was 

minimaal. Gewone toestellen werden nauwelijks 
verkocht. Maar de tijden zijn veranderd. Het 

hoorprotocol deed zijn intrede als hulpmiddel bij de 
zoektocht naar een hoortoestel, waar je afdoende 

mee kan functioneren en die ook nog door je 
verzekeraar vergoed wordt. Aan de hand van een 

gehoortest en een vragenlijst wordt je ingedeeld in 

een van de vijf categorieën, van 1 met eenvoudige 
problematiek naar 5 complexe problematiek. Ook de diverse hoortoestellen 

zijn ingedeeld in deze 5 categorieën. Bijvoorbeeld: val je in 
gehoorproblematiek categorie 3 dan moet je ook kiezen uit toestel categorie 

3, waarbinnen meerdere merken en modellen verkrijgbaar zijn. Als je keurig 

een gehoorapparaat koopt in de categorie waarin je bent ingedeeld krijg je 
75 % van het aankoopbedrag via je basisverzekering vergoedt. Dus de 

overige 25 % betaal je zelf want dat is je eigen bijdrage. Die 25 % is ook 
niet aftrekbaar van de belasting. Bijvoorbeeld: Een senior is volgens de 

voorwaarden van zijn zorgverzekering ingedeeld in categorie 3 en kan kiezen 

uit een aantal modellen in categorie 3. Hij moet 1600 euro betalen voor het 
hoortoestel. De senior betaalt 400 euro eigen bijdrage en de vergoeding van 

de zorgverzekering zou 1200 euro zijn. Maar…..deze senior heeft geen 
rekening gehouden met zijn verplicht eigen risico van 385 euro waarvan hij 

nog niets heeft verbruikt. Die 385 euro moet de senior ook betalen en is ook 
niet aftrekbaar van de belasting. Dus betaalt hij zelf 785 euro en wordt er 

door de zorgverzekeraar 815 bijgepast. Sommige zorgverzekeraars 

repareren de eigen bijdrage in een aanvullende verzekering. Dat is een 
kwestie van de voorwaarden van je aanvullende verzekering bestuderen en 

als dat zo is heb je daarvoor extra premie betaald. Ander voorbeeld: tijdens 
de testperiode zit het gehoorapparaat uit categorie 3 voor geen meter en 
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tijdens de activiteitenmiddagen en familie bijeenkomsten hoort u teveel ruis. 
U besluit een gehoorapparaat te kopen uit een hogere categorie of 

overweegt zelfs er een te kopen buiten elke categorie. Die laatste zijn 

natuurlijk fors duurder, maar u denkt: ‘ik ga voor de buitencategorie’. Uw 
oog is gevallen op een geweldig passend gehoorapparaat van 4000 euro 

terwijl u volgens uw zorgverzekeraar niet verder mag gaan dan 3200 euro. 
Door deze keuze krijgt de senior 2600 euro retour van zijn zorgverzekeraar 

en betaalt de senior zelf 1400 euro. In geval zijn eigen risico nog niet geheel 

verbruikt is gaat de senior meer zelf betalen en krijgt hij minder terug van 
de verzekering. Deze senior kan wel een restbedrag van 400 euro van de 

belasting aftrekken. En aangezien zijn belasting drempel voor zorgkosten in 
zijn aangifte niet te hoog was kreeg hij ook nog wat terug van de 

Belastingdienst. Voor meer informatie: bel uw belastinghulp. 
 

Sjoelen                                                                      Martijn Fohr 

 

 
Gelukkig was het weer zover, eindelijk weer sjoelen. In 2019 stond deze 
activiteit een keertje niet in de planning, maar op 28 februari konden we er 

weer tegenaan. Maar liefst 5 sjoelbakken werden gebruikt, waarvan er vier 
bij eigen leden werden opgehaald. De deelname was enorm met 31 

personen en het ging er lekker fanatiek aan toe. Op de foto is te zien dat 
iedereen met volle aandacht de sjoelschijf op zijn weg volgde. De mensen 

vergaten hun drankje te gebruiken en dat is een goed teken. Het duurde tot 

half vijf voordat alle lijsten nageteld waren en de winnaars bekend gemaakt 
konden worden. Het was niet verwonderlijk dat Jan Reijerman op de eerste 

plaats eindigde, daar hij de middag al opende met een geweldige eerste 
beurt van 141 punten, het was ook meteen de beste dagscore ! Tweede 

werd Jan Roerink en een mooie derde plaats voor Wim Derksen. Uiteindelijk 



   
 

11 

is meedoen belangrijker dan winnen, het was enorm gezellig en dus tot het 
voorjaar van 2021 ! 

 

Gesprek met de wethouder                               Leo van Bommel 

Samenvatting van het overleg PCOB, KBO SVD e.o. met de wethouder en 
een beleidsadviseur eind febr. in het gemeentehuis. De punten die zijn 

besproken worden hierbij samengevat: 1) Meer zitbanken plaatsen in de wijk 
Beinum zodat ouderen onderweg even kunnen uitrusten. 2) Op het 

openbaar toilet op de Bleek wijzigt de betaling met geld in betalen met de 
pinpas. 3) Verzoek aan gemeente algemene informatie voor senioren ook 

meer in Regiobode te plaatsen dan op de website. 4) De afvalscheiding voor 

senioren blijft lastig, de gemeente zal Circulus Berkel navragen naar aanpak. 
5) Eenzaamheid onder mensen, de gemeente verzoekt de ouderen 

organisaties hierin mee te helpen dit thema in Doesburg uit te dragen. 6) 
Wmo verordening, o.a. abonnementstarief: vragen over de Wmo graag 

stellen bij het gemeentelijk zorgloket. 7) De informatie over de 

toegankelijkheid van bijv. gebouwen laat de gemeente over aan de Stichting 
Gehandicaptenraad Doesburg. 8) Lopende projecten, zoals vitale binnenstad, 

nieuwe sporthal, zijn besproken en blijven actueel. Bijv. bij nieuwbouw van 
een seniorengebouw ook een ontmoetingsruimte creëren. Het volgende 

overleg is gepland in oktober 2020.     
 

Filmhuis in het Arsenaal              

Vanaf maart is het Filmhuis gestart met een matinee voorstelling in het 

Arsenaal. De matinee voorstelling is op elke 3e dinsdag van de 
maand. De voorstelling begint om 14.30 en er zit een pauze 

in. In de pauze is er een gratis kop koffie / thee of fris. De 
entree kost 7 euro. En het filmhuis is op de eerste verdieping 

van het Arsenaal en bereikbaar met een lift. De ingang aan de Kloosterstraat 
is wellicht het handigst om te gebruiken. Dinsdag 17 maart was de 

startmiddag met een filmversie van Downtown Abbey. De volgende 

dinsdagen zijn 21 april en 19 mei. Een mooie gelegenheid om de Plusbus te 
benutten. Ook deze bijdrage kan ingehaald worden door allerlei maatregelen 

vanwege het Corona virus. Kortom je moet als senior de krant en het nieuws 
in de gaten houden. Maar mogelijk mag u al helemaal de deur niet meer uit 

vanwege verplichte quarantaine.  

 

Spreuk van de maand                   Marcel Proust, Frans schrijver 

De ware ontdekkingsreis ligt niet in het zoeken naar nieuwe landschappen, 

maar in het kijken met andere ogen                                                                                                                  
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