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Bestuur
Voorzitter: Dick Jansen, tel. 0313-476970
voorzitter@seniorenverenigingdoesburg.nl
Secretaris: Dick Blankenstein, tel. 0313- 475537
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl
Penningmeester: Johan Schovers, tel. 06-10737352
info@seniorenverenigingdoesburg.nl
Ledenadministratie: Martijn Fohr, tel. 0313- 631169
roma38@planet.nl
Gaat u verhuizen? Graag een berichtje naar de ledenadministratie.
Lief en leed: Wil Jansen – Woudstra tel. 0313-476970
wilwoud@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
Readactie: Martin van Rooijen
redactie@seniorenverenigingdoesburg.nl
Aangesloten bij:
FASv: Federatie van Algemene Seniorenverenigingen
NVOG: Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden

Bijdragen voor het Seniorencontact zijn altijd welkom. De auteur kan
zijn bijdrage sturen naar redactie@seniorenverenigingdoesburg.nl
Het liefst in Word en een foto meesturen mag ook. De redactie kan niet
alles plaatsen en soms moeten keuzes gemaakt worden. Meningen van
auteurs vallen buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.
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Inhoudsrecht
Hoewel het Seniorencontact met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt gemaakt
kunnen gebruikers van het Seniorencontact geen rechten ontlenen aan of aanspraak
maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van links
(doorverwijzingen naar websites) aanvaardt de SVD e.o geen enkele
aansprakelijkheid voor de geboden informatie, producten en diensten op deze sites.
Ook aanvaardt de SVD e.o geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die
daardoor kan ontstaan.
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Van de voorzitter
Na circa 6 weken in Spanje te zijn geweest, u hoeft niet jaloers te worden, het was
voor werkzaamheden en geen vakantie, wil ik u weer verwelkomen in ons
verenigingsblad. De twee voorlaatste edities is de open ruimte ingevuld door onze
redacteur, Martin van Rooijen, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben. Terwijl ik dit
schrijf, zit ik mij af te vragen wat ik op dit
moment kan vermelden wat u echt interessant
zou vinden. Wellicht, dat de schapen weer in
Doesburg lopen te grazen, de waterstand in de
IJssel zeer laag is of dat er zwarte Pieten
meekomen met de intocht van Sinterklaas in
Doesburg? Oh ja, het volgende vind ik wel
belangrijk. Onlangs kregen wij een brochure in
de bus van “Circulus Berkel”, onze
afvalverwerker. Een praktische gids vol
handige tips over onze PMD (Plastic
verpakkingen – Metalen verpakkingen, blik –
Drankpakken) afval. Het loont zeer de moeite
om deze eens door te nemen, wij zijn toch allemaal voor een beter milieu? De gids
is duidelijk en niet langdradig, dus 10 minuten is niet te veel gevraagd. Wat ik ook
gelezen heb, in onze Regiobode, dat cliënten met de “Zonnebloem” het park “De
Hoge Veluwe” bezocht hadden. Met busjes, rolstoelen, e.d. Nu dacht ik zo, dat dit
voor onze doelgroep ook hartstikke interessant kan zijn. Misschien in het voorjaar
of zomer op een zondagmiddag? Weer een activiteit waar het bestuur zich mee
bezig kan houden. Maar mogelijk komt u tijdens een familiereünie of ander uitje
ook een plekje, activiteit, museum of artiest tegen waarvan u denkt: dat is iets
voor de SVD.e.o. Zeg het ons en we gaan er achter aan. Hoe dan ook, tot ziens op
een van onze activiteiten die hieronder in de planning staan. Deze keer zowel voor
de maand december als januari. Om u in de stemming te brengen nog een foto
van de gezellige muziekmiddag in restaurant ‘Grotenhuys’ die rustig begon maar
uitmondde in een rollator polonaise.
Ledeninformatie door Martijn Fohr
Afgelopen periode hebben geen wijzigingen plaats gevonden
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Agenda december 2018
Dinsdag
04-12-2018 13:30 wandelen, verzamelen parkeerterrein
De Bleek
Vrijdag
07-12-2018 14:30 Maandopening Sinterklaas Bingo
Dinsdag
18-12-2018 13:30 wandelen, verzamelen parkeerterrein
De Bleek
Woensdag 19-12-2018 14:00 Bowlen in het Kulturhus Drempt
Vrijdag
21-12-2018 14:30 Kerststukjes maken.
Agenda januari 2019
Vrijdag

04-01-2019

Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag

08-01-2019
16-01-2019
18-01-2019
22-01-2019

14.30 Maandbijeenkomst en
Nieuwjaarsinstuif
13.30 Wandelen
14.00 Bowlen in het Kulturhus Drempt
14.30 Kaarten
13.30 Wandelen

Hieronder meer info over de plaats van de activiteiten.
- Klaverjassen, Jokeren, Bridgen en Rummikub in
Grotenhuys: van Brakellaan
- Wandelen, vertrek vanaf de Meipoort
- Bowlen in Kultuurhus Drempt
vanaf 14:00 uur.
Nieuwjaarsinstuif

Maandopening december en januari 2019
De maand december starten we weer met onze bekende Sinterkaas Bingo onder
leiding van Bep Pastoor. Ze heeft me al verteld dat er weer aantrekkelijke prijzen
zijn in allerlei soorten en maten. De Bingo staat gepland op vrijdag 7-12-2018
aanvang 14:30 uur in Grotenhuys.
En op vrijdag 4 januari 2019 hopen wij u om 14.30 te verwelkomen op onze
Nieuwjaarsinstuif in Grotenhuys.
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Van de penningmeester
Voor de leden die ons gemachtigd hebben om de contributie
automatisch te innen.
Contributie eerste lid € 25 en eventueel met partner plus € 20
Omstreeks 17 januari 2018 zal de penningmeester de bank opdracht
geven om de contributie te innen.
Voor de leden die ons NIET gemachtigd hebben om de
contributie automatisch te innen voor 2019.
- Contributie eerste lid € 25 en eventueel met partner plus € 20. Graag
de contributie voor 2019 overmaken in december 2018 op de
Bankrekening: NL77 RBRB 0939.6959.44 t.n.v. Seniorenvereniging
Doesburg e.o. en daarbij vermelden: SVD Contributie 2019.
- Contant betalen bij de penningmeester, mag ook.
Zorgverzekering
Als de bladeren in de herfst beginnen te vallen komen de zorgverzekeraars met
nieuwe premievoorstellen. In Nederland bepaalt de overheid welke zorg in de
verplichte basisverzekering zit. Die is dus voor iedereen gelijk. Maar de hoogte van
de bijbehorende premie wordt door de zorgverzekeraar bepaald en dus kan de
premie voor dezelfde basisverzekering per zorgverzekeraar (een beetje)
verschillen. Dat heet marktwerking!? Omdat niet alle zorg in de basisverzekering
zit, komt elke zorgverzekeraar met een pakket aanvullende verzekeringen. Maar
van de aanvullende verzekeringen mogen de zorgverzekeraars zowel de extra zorg
als de premie bepalen. Kortom elke zorgverzekeraar verpakt zijn unieke aanbod in
reclamespotjes om nieuwe klanten te strikken. Door al deze premieverschillen
wordt het voor allerlei groepen mensen (bijv. FNV, CNV etc.) interessant om in
overleg met de zorgverzekeraars een zo hoog mogelijke korting –
collectiviteitskorting - voor de leden te bedingen. Ook de FASv, de bond waar de
SVD e.o bij is aangesloten is in onderhandeling met een aantal zorgverzekeraars
over collectiviteitskortingen. U kunt de resultaten hiervan vinden op onze website
(http://seniorenverenigingdoesburg.nl) En als u geen computer heeft kunt u
rechtstreeks contact opnemen met ons bestuurslid Johan Schovers via
telefoonnummer 06-10 73 73 52. Wellicht blijft u gewoon bij uw huidige
zorgverzekeraar en dan hoeft u niets te doen. Maar voor de volledigheid volgen
hier nog een paar opmerkingen. Als wij goed zijn ingelicht hebben de senioren die
Menzis als zorgverzekeraar hebben onlangs een brief gehad met als belangrijkste
onderwerp de collectiviteitskorting. Deze korting bedraagt
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volgens de brief 5 % op de basisverzekering en 7 % op de aanvullende
verzekeringen. Deze senioren geven wij het advies om aansluiting te zoeken bij de
grootste consumentencollectiviteit van Nederland – PMA - . Hiermee scoort u voor
de basisverzekering 7 % korting en voor de aanvullende verzekering 10 %. PMA
werkt al heel lang samen met Menzis en daarom is de aansluiting bij PMA een
kleine stap voor deze senioren. Helaas kunt u de aansluiting met het PMA alleen
maar digitaal regelen. Gelukkig kunt u ook in dit geval een beroep doen op ons
bestuurslid Johan Schovers (06-10 73 73 52). Een tweede punt betreft het Zilveren
Kruis. Dankzij een contract tussen de SVD en het Zilveren Kruis geeft deze
zorgverzekeraar een korting van 5 % op de basisverzekering en 9 % op de
aanvullend verzekeringen.
Fietsseizoen 2018 is afgelopen door Wim Derksen
“Het is weer voorbij die mooie zomer, die zomer die begon zowat in mei”, zong
Gerard Cox jaren geleden en dat heeft zeker gegolden voor de zomer van dit jaar.
Iedereen heeft kunnen genieten, hoewel het soms wel erg warm was. Ook onze
fietsmiddagen waren daardoor prachtig. De belangstelling voor de 21 tochten was
groot, enkele keren zelfs meer dan 20 deelnemers. In de voorgaande jaren gingen
fietsmiddagen wel eens niet door wegens slecht weer; nu hebben we een middag
moeten afgelasten, doordat het te warm was. Gelukkig zijn er geen ongelukjes
gebeurd; wel enkele keren een lekke band, maar de ANWB en behulpzame
aanwonenden losten dat probleem op. Onze omgeving leent zich goed voor mooie
tochten, vooral omdat er zoveel minder drukke wegen zijn. Die zoeken we dan ook
zo vlug mogelijk op. De vaste stopplaatsen bieden altijd weer gelegenheid om
onder het genot van koffie of thee gezellig met elkaar te keuvelen en dan denk ik
aan ’t Wapen van Heekeren, de Gouden Leeuw, Jansen in de Kruisberg en
natuurlijk aan de bakker in Wehl. Bij deze laatste hebben we op 23 oktober het
seizoen 2018 afgesloten, een seizoen waar we met plezier op terug kunnen zien.
En nu gaan we wandelen!
Oei, het pensioenfonds maakt een fout!
Onlangs kreeg een senior, bericht van zijn pensioenfonds dat hij al bijna drie jaar
elke maand netto 80 euro – bijna 1000 euro per jaar - teveel pensioen ontving.
Het pensioenfonds wilde hem nu korten en daarnaast het teveel betaalde pensioen
verrekenen met zijn toekomstige maandelijkse pensioenuitkeringen. Dit betekent
dat zijn bescheiden pensioen een paar jaar met ongeveer 150 euro per maand
gekort zal worden. Zijn vraag: is dit redelijk en moet ik dit accepteren want ik kom
met deze verlaging
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onmiddellijk in de financiële problemen! Hij vertelt me dat hij al jaren allerlei
financiële uitgaven doet op basis van zijn (pensioen)inkomen. Van kleine
beslissingen zoals het doen van boodschappen tot de grote, zoals het betalen van
de aflossing en rente van zijn auto om zijn (klein)kinderen te bezoeken. Kortom
zijn hele uitgavenpatroon – manier van leven - is gebaseerd op zijn huidige
(pensioen)inkomsten. Voor deze senior is het van cruciaal belang dat hij er op mag
vertrouwen dat zijn ontvangen (pensioen)inkomen ook ECHT zijn
(pensioen)inkomen is. In uitspraken van rechters is de volgende lijn te ontdekken.
Alles wat een pensioenfonds u heeft betaald, is van u. Onverschillig of dat achteraf
teveel blijkt te zijn. Uiteraard mogen pensioenfondsen een gemaakte fout voor de
toekomst wel herstellen. En natuurlijk zijn er op deze regel uitzonderingen. Stel u
heeft foutieve informatie verstrekt of een essentiële wijziging niet aan het
pensioenfonds
doorgegeven. Of u kon op ‘uw klompen’ aanvoelen dat het pensioenbedrag te
hoog was. Voor de volledigheid: op een dergelijke fout van de Sociale
Verzekeringsbank in verband met uw AOW is deze redenering niet van toepassing.
Wandelseizoen is begonnen door Dick Jansen
Dinsdag, 6 november,
zijn wij weer gestart
met het de periodieke
wandelingen. Dit
wederom onder
deskundige leiding
van onze Wim
Derksen. Hij had zelfs
geweldig mooi weer
geregeld. De route
voerde ons o.a. langs
de golfbaan van
Keppel en diverse
andere paden en
geweldige lanen.
Paddenstoelen genoeg gezien, echter geen elfjes en kabouters. De wandeling was,
zoals altijd, rustig en aangepast aan het tempo van iedereen. Als vanouds
afgesloten met een kop koffie, ditmaal bij “De Gouden Leeuw” in Laag-Keppel.
Voor de vijftien deelnemers was het een geslaagde middag, getuige de reacties.
Dus, voor de liefhebbers, ga de volgende keer eens lekker mee om te proberen.
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PSD2 – Wat doe je ermee?
Wilt u dat anderen (bijvoorbeeld uw favoriete supermarkt of een webshop)
binnenkort de beschikking krijgen over uw financiële geschiedenis? Op dit moment
kent alleen uw bank uw financiële geschiedenis: hoeveel AOW en pensioen u
krijgt, of en hoe hoog uw zorgtoeslag en huurtoeslag is, hoe hoog uw hypotheek is
en welk bedrag u aan rente en aflossing betaalt, bij welke supermarkt en voor
welk bedrag uw boodschappen doet, of u aan goede doelen geeft en hoeveel, wie
uw zorgverzekeraar is en welk bedrag u betaalt aan ziektekosten, of u de
kleinkinderen weleens wat toestopt en hoe vaak u geld pint en hoeveel. Ik hoor uw
al denken: ja, ik wil graag dat alleen de bank dit weet! Toch gaat dit binnenkort
veranderen. Brussel wil het betalingsverkeer in de Europese Unie beter
stroomlijnen en de concurrentie versterken door meer partijen toegang te geven
tot uw
financiële geschiedenis op uw betaalrekening. Vandaar dat u onlangs een brief –
met de geheimzinnige afkorting PSD2 - van uw bank heeft gehad om u te
informeren over een wijziging van de betaalwet die binnenkort wordt ingevoerd.
Nederland heeft al een keer uitstel gehad van Brussel maar moet nu door de
pomp. Gelukkig begrijpt Brussel ook wel dat dit een wijziging is die diep ingrijpt in
de privacy van mensen. En daarom mag uw bank uw financiële geschiedenis alleen
maar weggeven aan - bijvoorbeeld uw favoriete supermarkt of webshop - nadat u
de bank daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Mogelijk zegt u direct:
‘ik geef nooit aan wie dan ook toestemming’. Dit is inderdaad een optie maar via
een omweg kunt u toch in aanraking komen met PSD2. Wat is het geval? Sommige
senioren hebben samen met een ander een betaalrekening of hebben iemand een
volmacht gegeven. En die ander met wie u uw betaalrekening deelt of uw
bankzaken regelt geeft wel toestemming. U kunt er ook mee in aanraking komen
door een bedrag over te maken aan een familielid, kennis, vereniging, etc. die wel
voorstander is van toestemming geven. In dat geval wordt een deel van uw
financiële geschiedenis toch via de betaalrekening van een ander zichtbaar.
Natuurlijk kunt u ten allen tijde uw toestemming intrekken maar dan is een groot
deel van uw financiële geschiedenis al bekend en is uw toekomstig financieel
gedrag redelijk voorspelbaar geworden. Tot slot: PSD2 betreft alleen uw
betaalrekening en niet uw spaarrekening. Maar let op: het etiket spaarrekening is
niet doorslaggevend. Als u van uw spaarrekening DIRECT een overboeking kan
doen naar een andere persoon of instelling is volgens PSD2 geen sprake van een
spaarrekening maar van een betaalrekening.
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Wijzigen eigen bijdrage
Senioren die zorg krijgen in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) of via de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aan huis, betalen een eigen bijdrage
aan het CAK (Centraal Administratiekantoor). Vooral de eigen bijdrage in het kader
van de Wlz kan fors oplopen. De hoogte van de eigen bijdrage is gebaseerd op uw
inkomen en vermogen van twee jaar gelden. Dus in 2018 betaalt u een
maandelijkse eigen bijdrage aan het CAK die gebaseerd is op uw inkomsten (AOW
en pensioen) en vermogen (spaargeld) in 2016. En u begrijpt het al: hoe hoger de
inkomsten en het vermogen in 2016 hoe hoger de eigen bijdrage in 2018. Maar in
die twee jaar tijd kan vooral uw vermogen behoorlijk wijzigen. Stel u geeft uw
twee kinderen een forse schenking voor de aankoop van een eigen woning of u
moet een fors bedrag aan (extra) zorgkosten zelf betalen. Ook de maandelijkse
eigen bijdrage in het kader van de Wlz aan het CAK, die kan oplopen tot meer dan
2000 euro per maand (ongeveer 25.000 euro per jaar), hakt er lekker in. In dat
geval slinken uw inkomsten en vermogen erg snel. Het CAK heeft absoluut geen
weet van deze wijzigingen en blijft de eigen bijdrage op het oude inkomen en
vermogen baseren terwijl de senior dat allang niet meer heeft. In dat geval wordt
het tijd om de CAK te verzoeken om het maandbedrag bij te stellen. Maar u
begrijpt dat dit geen eenvoudige exercitie is en er nogal wat vragen extra van het
CAK beantwoord moeten worden. Als u denkt dat deze situatie op u van
toepassing is en u wil daar zekerheid over hebben moet u zich bij Johan Schovers
(06-10737352) melden die u verder zal helpen.
De pakjes maand
We kopen tegenwoordig bijna alles op afstand. De komende feestmaand zullen de
bestelbusjes weer overuren maken om alle bestellingen die via internet zijn gedaan
op tijd bij de besteller te krijgen. Onlangs sprak ik een senior die, met de hulp een
van haar kinderen een aankoop – een paar heerlijke warme pantoffels - had
gedaan bij een webwinkel. Op de dag dat het pakket bezorgd zou worden was
deze senior op bezoek bij een vriendin. De volgende dag vindt deze senior een
bericht in haar brievenbus dat de bezorger het pakketje heeft afgeleverd bij ‘de
buren’ op de hoek. Maar deze ‘buren’ zijn al maanden op vakantie en het pakketje
is onvindbaar. Uiteraard doet deze senior haar beklag bij de webwinkel, maar de
webwinkel wijst naar de bezorger en de bezorger naar de webwinkel. Hoe zit dat?
De verkoper / webwinkel blijft juridisch verantwoordelijk voor een correcte
aflevering van het pakketje. Het afleveren van het pakketje bij de buren betekent
niet dat het risico is overgedragen. Het risico blijft bij de webwinkel / verkoper
want de klant heeft het pakketje niet zelf in ontvangst genomen en dus moet de
webwinkel / verkoper voor de schade opdraaien. Als bewijsmateriaal moet deze
senior in ieder geval het afleverbewijs bewaren. Uiteraard is dit heel anders als de
senior tijdens de bestelling op internet zelf had aangeklikt dat het pakketje bij
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iemand anders, bijvoorbeeld de buren, afgegeven mocht worden. Denk daarom
goed na of u deze keuze aanklikt want u neemt dan het risico over als het niet
goed gaat.
Gemeenteraad Doesburg anno 1815

door Leo van Bommel

Onder een foto van een Raadsvergadering van 14 maart 1968 staan keurig de
namen van de toenmalige (w.n.d) burgemeester en de raadsleden. Omstreeks
1815 was dat heel anders. Het bestuur van de stad werd toen
uitgeoefend door een Raad
van zeven leden, waarvan
twee leden Burgemeester
zijn. Zowel de Raad als de
Burgemeesteren hebben de
titel: “Edele Achtbare
Heeren”. De leden van de
Raad worden gekozen uit
de vroedste (verstandigste)
en gegoede ingezetenen.
De rangorde tussen de
leden van de Raad wordt
bepaald door ouderdom van
jaren. De leden van de Raad worden aangesteld voor hun leven en hunne
benoeming geschiedt door Kiezers. Aan elk lid van de Raad wordt jaarlijks een
presentiegeld toegestaan van 175 gulden. Burgemeesteren hebben gedurende de
tijd van hun burgemeesterschap zitting vooraan in de Raad. Na hun aftreden
nemen zij zitting achter de in functie zijnde Burgemeesteren. Een openvallende
plaats wordt door de Koning vervuld uit een nominatie van drie leden van den
Raad. De minimum leeftijd van een burgemeester is 25 jaar. Burgemeesteren
hebben onder andere het bestuur en oppertoezicht over politie, stadsgeldmiddelen,
stadseigendommen, Godshuizen, weeshuizen en ander stichtingen. En zij zorgen
voor het naleven van alle wetten en voorschriften. De gezamenlijke jaarwedde van
de burgemeesteren bedraagt 700 gulden. Sinds de Gemeentewet van 1851 is dit
allemaal veranderd en heeft Doesburg nog een burgemeester, nu telkens benoemd
door de Koning(in) voor telkens 6 jaar en vaak niet meer uit de ingezetenen der
stad. De minimum leeftijd is nog steeds 25 jaar.
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Overleg met de wethouder door Leo van Bommel
Inmiddels is het gebruikelijk dat er tweemaal per jaar overleg plaats vindt tussen
de gezamenlijke ouderorganisaties - S.V.D. e.o. en de K.B.O. / P.C.O.B - met de
wethouder – Birgit van Veldhuizen – en een beleidsadviseur. Eind oktober was het
weer zover en gingen de ouderorganisaties met een gezamenlijke agenda op pad.
Van de ouderorganisaties waren de volgende personen aanwezig. Dick
Blankenstein, Leo van Bommel, Ria Claus, Joke de Coninck, Jan Janssen en Henk
Lensink. Tijdens het overleg komen zaken aan de orde die senioren in het
bijzonder aangaan. Punt 1 op de agenda: de AED !? De gemeente heeft toegezegd
de AED`s in kaart te brengen en te kijken waar deze apparaten nog meer moeten
komen. Welke AED ’s bereikbaar zijn binnen 6 minuten en een straal van 500
meter. Wie ze kan gebruiken en of er een gebruikers opleiding voor is. AED ’s zijn
niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, denk bijv. ook aan grote
winkels of bedrijven. Punt 2 op de agenda: GFT?! Bij veel
appartementengebouwen is gescheiden afval ophalen niet mogelijk. Dit moet
beter! De groene container kan nog steeds aangevraagd worden, echter er moet
wel een “veilige plek” voor zijn. Andere oplossingen worden nog onderzocht door
de afdeling milieu van de gemeente. Punt 3 op de agenda: Lager zelfstandig
wonen voor ouderen?! In de gemeenten Zevenaar en Rheden is een dergelijk
project inmiddels succesvol uitgevoerd. Welzijnsorganisatie Caleidoz heeft de
gemeente Doesburg een voorstel gedaan. Als de plannen hiervoor concreet
worden neemt de gemeente contact op met ouderorganisaties. Punt 4 van de
agenda: Eenzaamheid onder ouderen?! Hieraan heeft de gemeente zich verbonden
middels het programma ”Een tegen Eenzaamheid “. De gemeente wil kijken wat er
landelijk al gebeurt en van daaruit een plan van aanpak voor Doesburg formuleren.
Punt 5 van de agenda: Bekendheid geven aan activiteiten voor senioren?! De
gemeente Rheden heeft in de Regiobode (week 44) een activiteitenoverzicht
opgenomen. Dat moet in Doesburg ook kunnen. In de vorm van een soort cultuur
kalender waarin vooral activiteiten voor senioren en ouderen staan. Punt 6 van de
agenda: de BSMR?! In Doesburg is een Brede Sociale Maatschappelijke Raad
(BSMR) die echter tot op heden nog geen contacten met de ouderorganisaties
heeft gezocht. De wethouder gaat hiermee aan de slag. Het volgende overleg met
de wethouder staat gepland voor februari 2019.
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Levenstestament
Als u helemaal gezond bent denkt u niet graag na over wat er kan gebeuren als u
afhankelijk wordt door een ernstige ziekte, zoals dementie. Toch is het juist dan
goed om zaken te regelen. Je zou tijdens een familie week-end een uurtje kunnen
inplannen om het in ieder geval bespreekbaar te maken. Bedenk hoe u uw leven
wilt leiden als dementie of een andere beperking optreedt, zoals afasie. Het gaat
dan om vragen als: ‘Hoe wil ik dan mijn leven leiden?’, ‘Wat wil ik dan wel en wat
wil ik niet?’, ‘Wie neemt dan de zorg voor mijn geld en goederen?’, ‘Wie neemt
mijn belangen waar voor mijn welzijn en gezondheid?, ‘Wie neemt de zorg op zich
voor mijn huisdieren?’, ‘Wat wil ik hierover onderling regelen of wat moet ik
juridisch – bij een notaris – regelen?’ U kunt veel onderling regelen via schriftelijke
verklaringen – volmachten – maar die hebben beperkte mogelijkheden en kunnen
aanleiding geven tot onenigheid en mogelijk misbruik. Kortom de
vertrouwensrelaties in de familie moeten goed zijn en goed blijven. Als u de
volmacht iets officiëler en iets meer gezag wilt geven moet u de volmacht door een
notaris laten verpakken in een notariële akte. Of nog een stapje verder: u wilt
meerdere volmachten verenigen in een levenstestament en die door de notaris
laten verpakken in een notariële akte. Voor de duidelijkheid: in een gewoon
testament regelt u alles als u er niet meer bent en dat treedt pas in werking op het
moment van overlijden. Een levenstestament gaat daaraan vooraf en stopt bij
overlijden en regelt zaken in geval u zelf niet meer kan handelen (wilsonbekwaam
bent). In een levenstestament kunt u wensen vastleggen die te maken hebben
met uw financiën, schenkingen, uw woning of andere onroerende zaken. Zaken die
betrekking hebben op het al of niet mogen verrichten van medische handelingen
en een eventuele euthanasieverklaring. Wie u als vertrouwenspersoon (personen)
benoemt en daarin ook heeft ingestemd en welke persoon (personen) na uw
overlijden als executeur optreedt. Tegelijk kunt u allerlei praktische zaken regelen
die betrekking hebben op uw huisdieren en wat u wilt met uw uitvaart.
Spreuk van de maand
Als een koning een ring draagt van glas zal iedereen het voor een echte diamant
houden (Heinrich Heine, Duits dichter)

14

15

16

