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Bestuur
Voorzitter: Trudy Waasdorp – Hoppenbrouwer tel. 0313 - 849902
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. 06 - 33 99 35 20
roma38@planet.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: Martin van Rooijen, tel 0313 - 484904
redactie@seniorenverenigingdoesburg.nl
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
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Ledeninformatie door Martijn Fohr

Nieuwe Leden:

Mevr. H.D. Havinga, Mevr. T.H. Alihoesen, Dhr. O.N. Alihoesen, Dhr. J.M. Reinders
en Dhr. C. Weber, allen uit Doesburg.
Wij zien u graag op een van onze activiteiten!
Voorwoord van de voorzitter
Trudy Waasdorp
Beste mensen, leden van de Seniorenvereniging Doesburg en omstreken.
Allereerst wens ik namens het gehele bestuur iedereen een fantastisch en gezond
2020. Misschien wat aan de late kant maar het kan niet anders.
We hebben een nieuwjaarsreceptie gehouden waar gelukkig weer veel mensen zijn
geweest . Het was weer heel gezellig en daar hebben we ook onze plannen
besproken voor 2020. We hebben natuurlijk ons diner, ons dagje uit en ons weekje
uit. Wanneer dat plaats vindt en waar de dagreis en vakantie naar toegaat krijgt u
allemaal ruimschoots van tevoren te horen. Volgend jaar (2021) bestaat de SVD
e.o 5 jaar. Wij als bestuur willen hier graag aandacht aan besteden. Hoe we dit
doen is nog even een punt overleg. Het gaat vast weer een geweldig jaar worden.
Dat zal niet makkelijk zijn want 2019 was al een topjaar. Het zal u allen zeker niet
ontgaan zijn dat ons lid Dinie Troost de Hens van der Wal-Vrijwilligersprijs 2019
heeft gewonnen. Daarnaast hebben we nog een pareltje bij de SVD: Bep Pastoor!
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Ze was in februari 2019 al de “Vrijwilliger van de maand’ maar daarnaast behoorde
ze ook tot de ongeveer 20 genomineerden voor de Publieksprijs 2019. Ook daar
was ze in de voorste gelederen te vinden. En verder nodig ik iedereen uit voor de
maandopening in februari die wordt verzorgd door Beter Horen! Ik moest gelijk
denken aan het sprookje van Roodkapje: ‘maar grootmoeder wat heeft u grote
oren; ja, dan kan ik je beter horen!’ Bij deze uitgave van het Seniorencontact zitten
twee bijlagen: een inlegvel met aanmeldingsformulier voor de reislustigen onder
ons en een apart boekje over de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 13 maart
2020. Dan kunt u zich vast inlezen en voorbereiden!

Agenda aktiviteiten febr.
Dinsdag
04 febr.
Vrijdag
07 febr.
Vrijdag
14 febr.
Dinsdag
18 febr.
Woensdag 19 febr.
Vrijdag
28 febr.

2020
13.30
14.30
14.30
13.30
14.00
14.30

Wandelen
Maandopening Beter Horen
Kaarten K-J-B en Rummicub
Wandelen
Bowlen
Sjoelen

Hieronder meer info over de plaats van de activiteiten.
- Kaarten: Bijeenkomst nieuwe leden, klaverjassen, jokeren, bridgen, rummikub en
spelletjesmiddag in Grotenhuys, van Brakellaan
- Bowlen: Kulturhus Drempt
- Wandelen: Vertrek vanaf de Bleek
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.
De gezamenlijke ouderenbonden uit Doesburg hebben op 13 febr. weer
een overleg met wethouder Mevr. van Veldhuizen. Het bestuur nodigt de
leden van de SVD e.o van harte uit om zaken die senioren raken te
melden bij secretaris Dick Blankenstein: tel. 0313 – 475537 of e-mail
secretaris@seniorenverenigingdoesburg.nl
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Van de penningmeester

Johan Schovers

*. Voor de leden die de SVD gemachtigd hebben om de contributie
voor 2020 automatisch te innen. Contributie eerste is lid € 25 en
eventueel met partner plus € 20. Omstreeks 17 januari 2020 zal de
penningmeester de bank opdracht geven om de contributie te innen.
*. Leden die de SVD 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, mag ook.
Kerststukjes
Dick Jansen
Vrijdag, 13 december 2019, was het kerststukjes maken. Jaarlijks
georganiseerd door de SVD e.o. Onder deskundige leiding werden in de
verblijfsruimte van “Grotenhuys”, diverse mooie kerstbakjes in elkaar
gezet. Een aantal van 21 deelnemers, allen dames, leefden zich uit en
het resultaat was verbluffend. Dit vond ook de examinator, bestaande
uit 1 man. Zeer verheugend was dat wederom de animo groot was.
Een goede reden om dit volgend jaar te continueren.
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Dinie Troost wint de Hens van der Wal-Vrijwilligersprijs
Dinie Troost heeft dit jaar de
Hens van der WalsVrijwilligersprijs gewonnen. Dat
is een prachtige gelegenheid om
Dinie als lid van de Senioren
Vereniging Doesburg te
interviewen. Het is even zoeken
in het appartementen complex
Hanzehave waar het
Groepswonen in de praktijk
wordt gebracht. Maar Dinie en
Rocus hebben me allang gespot
dankzij de strategische ligging
van hun appartement. Rocus
heet me van harte welkom. De
cheque van 500 euro, die ze van wethouder Peter Bollen heeft
gekregen, hangt prominent boven de bank. Voor deze gelegenheid
doet Dinie even de Hens van der Wal-ring om. Maar de ring gaat weer
snel af en wordt keurig opgeborgen. Het is een wisseltrofee en daar
moet je zuinig op zijn, zegt Dinie! Vrijwilligerswerk zit onze familie –
familie Houwen - in de genen. Ik kom eigenlijk uit Ellecom waar ik op
de lagere school heb gezeten en een fantastische jeugd heb gehad.
Daarna ging ik op de fiets naar de Nijverheidsschool in Arnhem. Mijn
ouders hadden in Ellecom een kruidenierswinkel waaraan ik regelmatig
mijn steentje heb bijgedragen. Maar op een dansavond in Doetinchem
kwam ik Rocus tegen en die heeft me naar Doesburg gehaald. Ik heb
bijna 38 jaar in de DA drogisterij (is nu Deze en Gene) in de
Meipoortstraat gewerkt. En toen is ook het vrijwilligerswerk echt
begonnen. Bij Unitas, de gymnastiekvereniging, heb ik zo`n beetje alles
gedaan in die 40 jaar: bestuur, technische commissie en het jureren
van wedstrijden. Maar mijn vrijwilligershart gaat echt kloppen als ik in
de huiskamers van de Hessegracht ben. Daar zitten namelijk mensen
met Alzheimer en dementie die zo puur kunnen reageren als ik het
ontbijt serveer of de bloemen schik of mee ga met een bus-uitje.
Sommige raken me aan en anderen zeggen iets liefdevols om me te
laten merken hoe blij ze zijn. Daar voel ik hoe intens het leven geleefd
kan worden. Die intensiteit heeft ook te maken met sommige leden van
mijn familie die op de Hessegracht verblijven of hebben verbleven. Ik
ben daar elke week te vinden en als het een week niet lukt probeer ik
via ruilen toch aanwezig te zijn. De Hessengracht is voor mij net een
magneet. Ik heb een opleiding moeten volgen om dit vrijwilligerswerk
op de juiste wijze te kunnen doen. Als ik vraag wat ze met die 500 euro
gaat doen, aarzelt ze geen moment: een groot deel gaat naar de
7

Hessegracht. Doe je nog meer vrijwilligerswerk? Ja, ik ben ook al bijna
40 jaar collecte coördinator voor de Nederlandse Hartstichting. Ik vraag
de collectanten zoveel mogelijk persoonlijk of ze ook dit jaar weer
willen collecteren. Maar zelf collecteer ik ook: al meer dan dertig jaar
collecteer ik voor mensen met een verstandelijke beperking of ik ben
op pad voor de Kerkbalans om de NH Grote Kerk op de markt een hart
onder de riem te steken. Maar Dinie is ook elke donderdagavond te
vinden in Grotenhuys waar ze samen met anderen een leuke avond
(spelletjes, bingo) organiseert voor senioren. Kortom Dinie is een
vrijwilliger pur sang die de Hens van der Wal-Vrijwillgersprijs dit jaar
meer dan verdiend heeft. Maar dat was nog niet alles! Ook ons
bestuurslid Bep Pastoor was genomineerd voor de Publieksprijs en
eindigde uiteindelijk in de voorste gelderen van de bijna 20
genomineerden.
Het Bowlen stopt????????
Martijn Fohr
Het bowlen stopt??? (.....als we niet meer
deelnemers krijgen). Al enige jaren spelen we 8
maal per jaar (september tot en april) dit
gezellige spel in Drempt. Onder andere door
overlijden en verhuizing is het aantal deelnemers tot een dramatisch
dieptepunt gezakt, dit seizoen zijn er nog 5 senioren. Het bestuur moet
altijd de kosten tegen de baten afwegen. Of je al eerder gebowld hebt
is niet belangrijk, gezelligheid staat voorop. Voorkom dat deze gezellige
activiteit aan het eind van het seizoen 2019 - 2020 van de agenda
verdwijnt! Kom een keer gezellig meedoen, voor een bescheiden eigen
bijdrage kan je een uur bowlen en het eerste kopje koffie is dan gratis.
We rekenen op jou op 19 februari! Nog vragen? Bel Bep Pastoor 0313471259
Veranderingen Wmo
Per 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) veranderd. Het
abonnementstarief dat in 2019 voor
maatwerkvoorzieningen is ingevoerd wordt definitief
en wordt uitgebreid naar algemene voorzieningen
met een zogenoemde duurzame
hulpverleningsrelatie. Ook wordt de eigen bijdrage
verhoogd. De eigen bijdrage, het zogenoemde
abonnementstarief, wordt verhoogd naar maximaal 19 euro per maand
(dit was 17,50 euro per 4 weken). Voor de eigen bijdrage wordt niet
gekeken naar inkomen of vermogen. Gemeenten mogen de eigen
bijdrage wel verlagen. In een aantal situaties hoeft er geen eigen
bijdrage te worden betaald, bij voorbeeld als al een eigen bijdrage voor
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de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt betaald. De eigen bijdrage moet
worden wordt betaald in de maand waarin hulp of ondersteuning wordt
verleend. Dat was in 2019 anders en daarom kan het gebeuren dat u
begin 2020 verschillende facturen tegelijk moet betalen vanwege de
overgang naar het nieuwe systeem. Van deze wijziging krijgt u
persoonlijk een brief van het CAK. Wanneer dat precies gebeurt is
afhankelijk van het tijdig aanleveren van de informatie door de
gemeenten. Vertraging ligt hierbij op loer omdat er administratief
gezien veel verandert. Meer over de eigen bijdrage Wmo leest u op
www.hetcak.nl/wmo2020 Het abonnementstarief (19 euro per maand)
geldt in principe voor alle Wmo maatwerkvoorzieningen. Dat zijn
voorzieningen die passen bij uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan
persoonlijke begeleiding of woningaanpassingen. U krijgt een
maatwerkvoorziening als de algemene Wmo voorzieningen voor u niet
de juiste oplossing is. Wat de juiste oplossing is wordt in een gesprek
met u bepaald, het zogenoemde keukentafelgesprek.
OPROEP
Bestuur
Ons bestuur heeft dringend behoefte aan een nieuwe secretaris of
secretaresse. Onze huidige secretaris gaat
vrijwilligerswerk doen bij de landelijk
opererende FASv (Federatie Algemene
Seniorenverenigingen) waar de SVD e.o
ook bij is aangesloten. Om de voortgang
van onze activiteiten te garanderen zijn
nieuwe senioren nodig. Het geeft altijd
veel voldoening om voor onze leden activiteiten te verzorgen die de
gezelligheid en de saamhorigheid versterken. Daarnaast zijn nieuwe
bestuursleden bronnen van nieuwe inspiratie. ‘KOM ER BIJ’.
Laat geen geld liggen!
Johan Schovers
De belastingaangifte staat weer voor de deur: “Laat geen geld liggen”.
Mensen met een klein aanvullend
pensioen of ziektekosten, kunnen in veel
gevallen geld terugkrijgen van de
belasting, daarom is onze slogan: laat
geen geld liggen. Ziet u ook zo op tegen
het invullen van uw belastingaangifte?
Wilt u zeker weten dat u geen geld
misloopt? Maak dan gebruik van onze hulp bij de Belastingaangifte. U
kunt hen rechtstreeks bellen voor een afspraak (als u al eerder door
een van hen geholpen bent, is dat niet nodig): Dick Blankenstein tel
0313-475537, Martin van Rooijen tel 0313-484904 en Johan Schovers
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tel 06-10737352. U kunt ook hulp krijgen bij het aanvragen of wijzigen
van uw zorg- en huurtoeslag. De huur- en zorgtoeslag vragen dit jaar
extra aandacht omdat de regels voor 2020 vaak in gunstige zin, zijn
aangepast. Begin januari valt de blauwe envelop van de Belastingdienst
bij u op de mat of u krijgt een berichtje in uw Berichtenbox op
Mijnoverheid.nl. In beide gevallen met het vriendelijke maar dringende
verzoek om aangifte van uw inkomsten over 2019 te doen. Voor
SVD.e.o-leden die (nog steeds) meer betalen dan de bedoeling is, is
het raadzaam om nog eens goed alle mogelijkheden van
belastingbesparing door te nemen. Het kan soms veel (belasting)geld
schelen. Voor verdere informatie : Johan Schovers 06-10737352
Nieuwjaarsinstuif
Martijn Fohr
Het was net na tweeën maar de leden stonden al te dringen voor de
deur van de
ontmoetingsruimte
Grotenhuys; zij hadden
vast al “champagne”
zien staan…… Ja, bij
binnenkomst kon men,
maar niet na eerst de
bestuursleden een
handje of een zoen
gegeven te hebben,
een glaasje pakken (al
of niet 0.0) en de
overige aanwezigen de
gebruikelijke wensen
doen.
Vanzelfsprekend was
er een enkel woord
van voorzitter Trudy
Waasdorp waarin zij
allen vooral een
gezond 2020 wenste.
Het was uitermate gezellig onder andere door het inzetten van enige
liederen door een niet nader te noemen gewezen postbode (zijn naam
is Henk). Niet ieder kende de tekst van de soms wel ondeugende
teksten, maar het plezier was er niet minder om. Naast het
welkomstdrankje, die met alle plezier door enige Bestuursleden weer
bijgeschonken werd, was er de gelegenheid NOG een consumptie te
bestellen waar graag gebruik van werd gemaakt. Het was een gezellig
geroezemoes van stemmen, deze keer eens geen activiteit maar alle
gelegenheid voor de zo belangrijke sociale contacten, maar dan
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(gelukkig) zonder Twitter, WhatsApp of Facebook en zo. Ook was er
wat te eten: toastjes, brie, salade, plaatjes worst en meer. Het bleef
nog lang onrustig in Doesburg, maar tegen vijven was het toch echt tijd
geworden om huiswaarts te keren. Ondanks de weersomstandigheden,
het was ECHT nat buiten, waren er toch bijna 40 senioren bij deze
bijeenkomst.
Over oude Ambachten

Leo van Bommel

Over oude Ambachten en Gilden,
Broederschappen in Doesburg:
Ver terug in de jaren van de Middeleeuwen
ontstonden in Doesburg Gilden ook wel
Broederschappen genoemd. Deze kwamen
voort uit groepen ambachtslieden die zich
verenigden. Je had toen al diverse soorten
van ambachtsgroepen, te denken aan: vleeshouwers, bakkers, kuipers,
leerbewerkers zoals schoenmakers en leerlooiers, meerdere soorten smeden,
zwaardvegers, bussenmakers en geschutmeesters. ( er waren nog veel meer
oude ambachten maar teveel om hier op te noemen ) Veelal bedreven de
hierbij genoemde ambachtslieden hun ambacht in één dezelfde straat. Hierdoor
ontstonden de straatnamen die genoemd zijn naar hun ambachtelijke
werkzaamheden. Zo had Doesburg vroeger o.a. een Kuiperstraat, een
Smedenstraat, en een Leerlooierswal allen genoemd naar de ambachtslieden
die het eenzelfde ambacht uitvoerden. De Gilden die ontstonden waren zeer
divers en droegen dan ook een naam van een patroonheilige. Zo is genoemd
het Schoenmakersgilde - St. Crispinus, het Leerlooiersgilde droeg de naam
Crispinianus, het Smedengilde had de naam St. Eloy. Dan had je nog het St,
Josephsgilde waar o.a. de Kuipers toe behoorden. Het Bakkersgilde had geen
heiligennaam omdat dat vele jaren later pas in de 17de eeuw ontstond en er
toen blijkbaar geen behoefte aan een heiligennaam was. Vele Gildenbroeders
hadden naast hun ambacht ook nog ander werk om hun inkomen aan te
spekken. Ze teelden zelf tuinbouw, akkerbouw en of veeteelt om voldoende
inkomen te vergaren. Om enkele straten te noemen waar vroeger
ambachtslieden woonden en werkten zijn: in de Boekholtstraat waarin een
Pottenbakkerij was gevestigd, een Vleeshouwerij aan de F.D. Rooseveltsingel,
een Zeilmakerij in de Ooipoortstraat. Ook “ fabrieken “ zoals in de Flugi van
Aspermontlaan was een Stijfselfabriek en aan de Contre Escarpe een
Zeepfabriek. Momenteel is de nog bestaande Mosterdfabriek en Azijnmakerij in
het Gildehofje van oudsher nog in werking. Kortom, Doesburg had toen handel
en nijverheid genoeg !

Spreuk van de maand
Lucinianus (Romeins
keizer)
Onderschat nooit de kracht van kleine stapjes.
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