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AGENDA
04 nov. 14.30 uur
7 nov, 11 nov, 16 dec:
13 nov.
Woe. 18 nov. 14.00 uur
21 dec. 16.00 uur
Fietsen 50 km.:
Fietsen 25 km:

Bingo
Bloemschikken, 13.30 - 15.30 uur
Keramiek
Themamiddag Buurtzorg en Mantelzorg
Kerstviering bij ‘t Zwaantje (maandag)
Elke 1e en 3e zondag v/d maand t/m okt.
vertrek 10.00 uur
Elke dinsdag t/m sept. vertrek 09.30 uur,
vanaf okt. vertrek 14.00 uur.
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VAN DE REDACTIE
kleurrijk

Langzamerhand beginnen de blaadjes al te vallen. Als je ’s morgens
vroeg op de fiets zit, kun je al bijna de handschoenen aan. Menigeen
vindt het jammer dat de zomer voorbij is maar de herfst kan schitterend zijn. Wie geniet niet van de geweldige kleurenpracht van de bomen. Overdag wandelen in het bos met een heerlijk najaarszonnetje is
dan toch fantastisch. En voor de langer wordende avonden hebben we
onze Mededelingen. Gordijnen dicht, verwarming aan en lezen maar.
Ans Vonhof

VOOR DE ZIEKEN
lourdes

Ik heb mijn artikeltjes iets vroeger dan normaal geschreven. Ik sta namelijk op het punt om naar Lourdes te gaan en juist in die eerste week
van oktober moet alles ingeleverd worden. Het is voor mij de vierde
keer dat ik naar Lourdes ga, samen met een aan-tal familieleden.
Sommige mensen
vragen mij wat ik
daar zoek en dan
antwoord ik: ”Dat
kan ik je niet vertellen maar er
hangt een bepaalde sfeer die
moet je ervaren.”
Als je bij de lichtprocessie die duizenden mensen in
allerlei talen “Te
Lourd op de bergen” hoort zingen, lopen je de rillingen over de rug. En bij het Ave Maria gaan al die duizenden kaarsjes de lucht in. "Vet gaaf!” zoals de
jongeren zeggen. Maar je ziet er ook veel zieke mensen.
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En altijd ben ik blij dat ik mijn eigen rugzakje weer mee kan nemen.
Op het moment dat u de Mededelingen onder ogen krijgt, heb ik voor
alle zieke mensen van onze KBO gebeden en een kaarsje opgestoken.
Ik wens u allen weer veel sterkte de komende maand.
Ans Vonhof

VOOR DE JARIGEN
genieten

Langzamerhand beginnen de blaadjes al te vallen. Als je ’s morgens
vroeg op de fiets zit, kun je al bijna de handschoe-nen aan. Menigeen
vindt het jammer dat de zomer voorbij is maar de herfst kan
schitterend zijn. Wie geniet niet van de geweldige kleur-enpracht van
de bomen. Overdag wandelen in het bos met een heerlijk najaarszonnetje is dan toch fantastisch. En voor de langer wordende avonden
hebben we onze Mededelingen. Gordijnen dicht, verwarming aan en
lezen maar.
Ans Vonhof

VAN DE BESTUURSTAFEL
Kwaliteit van leven Belangenbehartiging voor (alle) senio-ren Omzien
naar elkaar. Op 30 september bezochten collega bestuurslid
Marja
Koenders en ondergetekende een Extra Algemene Vergadering van KBO
Gelderland. Het voert te ver om een
volledig verslag van deze bijeenkomst
te geven maar iets wil ik graag vertellen. Aanwezig waren onder andere
de voorzitter van Unie KBO de heer Wil
van der Kruijs en de directeur mevrouw Manon Vanderkaa. Beide zijn
sinds vorig jaar voor onze bond actief.
En het is heerlijk te zien hoe enthousiast die twee zich van hun taak kwij-
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ten. Het enthousiasme en de dynamiek ‘spat van het katheder’ als
Manon spreekt. En het mag gezegd worden… Wil en zij trekken er flink
aan en hebben er inmiddels voor gezorgd dat de KBO op tal van
fronten van zich heeft doen horen. Manon was een aantal keren in
gerenommeerde TV programma’s, op de radio mag zij vaak het
standpunt van de KBO inzake seniorenproblematiek verwoorden en op
Het Binnenhof is zij geregeld te vinden. Dat zij goed van het woord kan
heeft u misschien zelf al wel eens mogen ervaren. Tijdens de vergadering kwam sterk naar voren dat de KBO gaat voor: Kwaliteit van
leven, Belangenbehartiging voor (alle) senioren en Omzien naar elkaar. En dat uit zich in 4 speerpunten. Op het kantoor in Den Bosch
wordt, met een toch vrij klein team, hard gewerkt aan de pilots Geld,
Thuis, Veiligheid en Digitalisering. In onze KBO Mededelingen van
september 2015 bent u uitgebreid geïnformeerd over deze belangenbehartiging. Uit de zaal kwam een opmerking: men ziet graag aan
de 4 speerpunten het onderdeel Afdelingen toegevoegd. De Unie KBO
is sterk. Die sterkte zit vooral in het feit dat de basis, de lokale
afdeling-en, sterk is. De Unie moet oog houden voor het wel en wee
van die afdelingen.
Het middagprogramma had
als thema: Hoe binden we
de jonge senior aan de
KBO? Dat jongere senioren
niet direct linea recta naar
een ouderenbond rennen
om lid te worden is een gegeven dat voor alle plaatsen in Nederland geldt. Helaas. Want een bond, de
KBO zo u wilt, kan zoveel
voor haar leden en voor de
senioren in het algemeen,
betekenen. Punt is hoe motiveer je jongeren naast
een aantrekkelijke ziektekostenverzekering en andere kortingsacties?
Naar voren kwam: * Informatie o.a. via de nieuwe media: website,
twitter, facebook. * Kortdurende, informatieve cursussen , * Recreatie
met educatie * Een open verenigingscultuur. Daarnaast moet de
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jongere zich natuurlijk thuis voelen binnen de al heersende sfeer
binnen de vereniging in de woonplaats. En aan dat laatste maar ook
aan de voornoemde punten proberen wij als uw bestuurders dagelijks
te werken. Graag horen wij uw mening, uw nieuwe ideetjes, uw op- of
aanmerkingen. U bent daarvoor welkom op woensdagochtend op
het kantoor, of pak even de telefoon!
iPadproblemen of onduidelijkheden? Stuif eens binnen…
op donderdagochtend van 10.00-12.00 uur.
Naar de cursus weest of juist nog niet? Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat uw tablet of iPad nog geheimen voor u heeft. Schroom
niet om met dat dekselse ding op donderdagmorgen even binnen te
lopen in onze computerruimte 2. Daar zijn Ineke en Jan en sinds kort
ook Walter van de Gevel aanwezig om u te helpen. Meestal is het maar
even een weetje, een kleine tip waarmee men u verder op weg helpt.
Kleine moeite groot plezier. Onze 'helpdesk' is aanwezig van 10.00 tot
12.00 uur.

FILMMIDDAG

La famille Belier
vrijdag 27 nov.14.00 uur De
Franse megahit ‘De familie Belier’
raakt be-hoorlijk wat snaren,
aldus Het Parool. De familie Belier
telt 4 personen. Beide ouders en
de zoon zijn doof. Dochter Paula
kan wel horen en runt veelal, zo
lang ze zich kan herinneren, het
zakelijke deel van het boerenbedrijf van haar ouders. Als Paula
zich inschrijft voor een zangklas,
ontdekt haar leraar onmiddellijk
haar talent. Hij pusht haar om
zich verder te bekwamen in de
zangkunst. Dat stelt Paula voor
het grote dilemma; kan zij haar
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ouders in de steek laten. Temeer daar zij, als dove mensen, zich
absoluut niets voor kunnen stellen bij een zangcarrière. Pas als haar
ouders zien wat haar optreden te weeg brengt bij het publiek,
realiseren zij zich wat het zingen voor Paula betekent. Deze zowel
ontroerende als humorvolle film was dit voorjaar een echte kaskraker
in de bioscopen. En nu in onze eigen ‘Trefferbios.’
Stien Pothof

EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
introductie nieuwe rubriek

Verrassend bezoek. Zo mag je het wel
noemen als de voorzitster van de KBO
plotseling voor je deur staat. Stien kwam met
een vraag: “Zou jij af en toe een artikel in
ons blad KBO Mededelingen willen schrijven?”
Nou heb ik graag een pen in mijn hand, dus mijn interesse was gewekt. Na uitleg over het onderwerp ging de interesse over in een uitdaging: dit wil ik wel proberen.
Ik ga U bijpraten (beter gezegd bijschrijven) over hoe het bij de KBO
in Lichtenvoorde werkt. Wat houdt de ondersteuning voor het bestuur
in? Hoe zitten de drie pijlers cultuur, educatie en welzijn in elkaar? Wie
zijn die mensen die al die activiteiten coördineren? Wie zetten hun
krachten in bij de vele activiteiten die onder deze pijlers vallen? Hoe
krijgen ze het voor elkaar om alles op rolletjes te laten lopen? Hoeveel
tijd vergt deze inzet?
De rubriek krijgt de titel mee: “Een kijkje achter de schermen…”
Om achter zo’n scherm te kunnen kijken, ga ik praten met de desbetreffende personen, mag ik misschien een vergadering/bijeenkomst
bijwonen of meelopen/meekijken/meedoen met een activiteit. Pen en
papier in de aanslag! U leest van mij in december.
Marthie Broekman
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VAN DE BELASTINGADVISEURS
van KBO Lichtenvoorde

Betreft: Huurtoeslag 2016.
Hebt U een huurwoning en ontvangt U huurtoeslag, dan kan het onderstaande bericht wel eens heel belangrijk voor U zijn. Tot heden kon
men huurtoeslag aanvragen, indien aan drie voorwaarden werd voldaan.
a. De hoogte van de huur (tot € 710,68 incl. servicekosten in
2015)
b. Het belastbaar inkomen
c. Onder bepaalde omstandigheden de hoogte van Uw vermogen.
In 2016 gelden dezelfde voorwaarden, echter zijn de extra vrijstellingen op vermogen voor de lagere inkomens weggevallen en is het vermogen veel sneller belast dan in voorgaande jaren. Met andere woorden: U betaalt veel sneller dan in voorgaande jaren belasting over Uw
vermogen. Vanaf 2016 is in box 3 (vermogen) alleen nog een vermogen vrijgesteld van € 21.330,00 voor alleenwonenden en € 42.660,00
voor samenwonenden.
Wat is vermogen volgens de
belastingregels? Deze wet zegt
het volgende: onder vermogen
wordt verstaan: alle bezittingen
binnen en buiten Nederland, in
roerende en onroerende goederen (alle bankrekeningen samen)
en contant geld van U, Uw partner en eventueel nog thuiswonende
minderjarige kinderen. Bezit U dus op de peildatum 1 januari 2016
meer dan € 21.330, resp. € 42.660 voor samenwonenden dan vervalt
Uw huurtoeslag. Hebt U dus maar iets meer dan deze bedragen, dan
kunt U verwachten, dat de huurtoeslag, die U over 2016 eventueel al
vanaf december 2015 hebt ontvangen, moet worden terugbetaald. Dat
kan behoorlijk oplopen. Komt U dus iets over deze grens, dan is het
raadzaam om iets nuttigs of iets leuks aan te schaffen, zodat Uw
vermogen op 1 januari a.s. onder bovengenoemde bedragen uitkomt.
Neem deze bedragen wat ruim, want ook het contante geld thuis telt
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mee. Contant geld mag U vrij in bezit hebben tot ongeveer € 500,00
per persoon. Overigens tel-len eventuele groenbeleggingen, die voor
de belastingheffing vrij zijn, wel mee voor Uw vermogen t.a.v. de
huurtoeslag. Vindt U dit alles ingewikkeld, neem dan contact op met
Uw belastingadviseur. Hij of zij kan U goed informeren. Maar doe dit
ruim voor 1 januari a.s., anders is het te laat. Op 20 januari a.s. zal de
belastinggroep weer een informatiemiddag organiseren. Noteer deze
datum in Uw agenda. Meer informatie in de volgende KBO Mededelingen.
Henk van Beek
Tel. 370255

THEMAMIDDAG BUURTZORG EN MANTELZORG
18 november

U hebt er vast wel over gehoord: Buurtzorg voor verpleging en verzorging aan huis. Er zijn meer thuiszorginstellingen, welke kan ik kiezen en is er verschil met de andere thuiszorgaanbieders? Op woensdag 18 november a.s.
komt mevrouw Lilian Elbrink naar de Treffer om een presentatie te houden over Buurtzorg. U kunt haar alles
vragen wat u weten wilt.
Dezelfde middag komt mevrouw Vera Hofman een presentatie houden over Vit-hulp bij Mantelzorg. Vit-hulp
biedt passende ondersteuning aan mantelzorgers, maar
wat houdt deze ondersteuning in? Ook over dit onderwerp krijgt u antwoord op uw vragen over
Mantelzorg en Respijtzorg. Kom dus naar
de Treffer, op woensdag 18 november,
om 14.00 uur.
Werkgroep Welzijn
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OP VERHAAL KOMEN
mannen

Mijn broer en ik stonden nog wat na te kletsen over de gezellige middag van mijn verjaardag. Ik vroeg of hij bleef eten. Dat was goed, hij
had geen andere afspraken. Het moest wel iets luchtigs zijn. Hij wilde
graag toast met ham. Ik nam iets anders. De plakken brood waren
nogal breed uitgevallen en konden niet in zijn geheel in de broodrooster. Geen bezwaar, dan keren we als de ene kant goed bruin is de
plakken om. Zo gezegd zo gedaan. Op een gegeven ogenblik vlogen
de plakken, half verbrand, uit het rooster. Walm en stank
verspreidend. Tot overmaat van ramp ging ook nog de rookmelder
gillen. We probeerden de melder af te zetten wat natuurlijk niet lukte.
Ik naar buiten. Toevallig liet mijn overbuurvrouw een gast uit, zag de
rook en
hoorde het gegil van de rookmelder. Ze rende het huis in. Ze riep om
een ladder want ze kon er zo niet bij. Ze draaide de melder los en
haalde de batterij er uit. Het gegil hield prompt op. Batterij er weer in
en de melder aangebracht. Wisten wij veel hoe dat ding werkte. Ik was
er niet bij toen het werd bevestigd. We zeiden tegen de buurvrouw dat
we alles hadden geprobeerd om hem uit te zetten. “Dat zal wel” zei ze
met daar achteraan: ”MANNEN”. We waren
nauwelijks bijgekomen van alle consternatie
of daar kwam Marijke binnen. Ze kwam de
was terugbrengen. “Wat stinkt het hier en
wat een rook”. “Ja, we hebben iets aan laten
branden” zeiden we in koor. “Meneer
Kestens, hoe komen die slopen nog zo nat.
Zijn die niet in de droogtrommel geweest?”
“Jawel, maar ze zijn waarschijnlijk in een
overtrek terechtgekomen. Ik vond dat
overtrek wel wat zwaar maar heb daar
verder geen aandacht aan geschonken”. Ze
keek meewarig en zei:”MANNEN”. Dat was het slot van mijn
verjaardag. En daar kan ik het weer een jaar mee doen. Mijn broer
keek me aan en zei: ”Ik ga maar voordat er weer wat gaat gebeuren.
Dag”.
Joop Kestens
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DUIZENDEN GROETEN AAN RUTTE OVERHANDIGD
donderdag, 08 oktober 2015

Op donderdag 8 oktober leverde directeur Manon Vanderkaa
duizenden schrijnende brieven af bij premier Mark Rutte. “Al jaren
leveren ouderen in aan koopkracht. De regering schijnt maar niet te
beseffen wat voor enorme impact dat heeft op ouderen. Daarom
lanceerde de Unie KBO in augustus de actie De groeten aan Rutte. Dit
is daarvan het resultaat.”
Het schrappen van de ouderentoeslag, het stijgend eigen risico… door
een stapeling van maatregelen van het kabinet de afgelopen jaren zijn
sommige ouderen er wel 15% op achteruit gegaan sinds 2008. Manon
Vanderkaa: “De rek is eruit bij velen. “Het is tijd dat er naar de
verhalen van ouderen geluisterd gaat worden en de koopkracht
volledig wordt hersteld. Ook ouderen moeten mee profiteren van de
vijf miljard aan lastenverlichting.’
Daarom startte de Unie KBO in augustus de actie De groeten aan
Rutte. Wij vroegen ouderen om via post of website
www.degroetenaanrutte.nl hun eigen verhaal te vertellen. Manon
Vanderkaa: “In korte tijd kregen we ruim tweeduizend brieven binnen
van ouderen over hun persoonlijke situatie. Schrijnende verhalen van
mensen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.”
Op donderdag 8 oktober overhandigde Manon Vanderkaa de duizenden
brieven aan premier Rutte en sprak daarbij de hoop uit dat hij zich
daarmee realiseert wat de gevolgen zijn van de vele financiële
ingrepen, landelijk en lokaal, die ouderen treffen.

Unie KBO
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UITNODIGING
Kerstviering
op maandag 21 december 2015
Aanvang: 16.00 uur bij HCR ’t Zwaantje
(zaal open 15.30 uur)
Programma:
• Muzikale ontvangst waarbij koffie/thee wordt geschonken
• Kerstviering waarin de H.communie zal worden uitgereikt.
m.m.v. Gaudio
• Koffietafel
• Kerstoptredens, o.a KBO-Seniorenkoor.
• Sluiting 20.00 uur
Uw bijdrage als lid van de KBO is slechts €21,00.
Niet leden betalen € 5,00 extra.
Net als vorig jaar hoeft u niet contant te betalen.
Het bedrag wordt automatisch afgeschreven
van uw bank- of girorekening.
U kunt u opgeven via onderstaande invulstrook.
Wilt u deze strook vóór di.08 december 2015,
sturen naar- of inleveren bij:
KBO Lichtenvoorde, Raadhuisstraat 18a,
7131 CW Lichtenvoorde?
Wij hopen u te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO Lichtenvoorde.
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Ondergetekende geeft..…… persoon/personen op voor de kerstviering op maandag 21 december 2015. Hij/zij geeft daarbij KBO
Lichtenvoorde toestemming eenmalig € 21.00 (resp. € 26,00 voor niet
leden) per persoon af te schrijven van zijn/haar rekening.
Bank/gironummer: _________________________________________
Handtekening:_____________________________________________
Naam: ____________________ Adres: _________________________
Naam: ____________________ Adres: _________________________
Naam: ____________________ Adres: _________________________
Aanmeldstrookje inleveren op of voor dinsdag 08 december in de
postbus van de De Treffer, Raadhuisstraat 18 a.

STAMPPOTTOCHT… dinsdag 3 november 09.15 uur.
Er zijn (misschien) nog een paar plaatsen over. Dus wees er snel bij.
Kosten €22,00. Aanmeldformulier in KBO Mededelingen okt. of bel Evy
371589/ Marietje 372117.
Start 2e YOGA groep
Met ingang van 1 dec. wil ik starten met een 2e yoga groep. De les
wordt gegeven op donderdagochtend in ‘De Treffer’.van 10.15 uur
tot 11.15 uur. Opgave en informatie via telefoon 0544-374187
of 06-21713808.
Met vriendelijke groet Shanti Devi Knippenborg.
Heeft u een leuk Idee?
Deponeer het in de grijze brievenbus naast ruimte 4 in de gang van
De Treffer
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COLOFON

KBO Lichtenvoorde,
Raadhuisstraat 18a 7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
NL27 RABO 0386 106 517 KBO Lichtenvoorde.
Incassant ID: NL 97ZZZ401023660000
KvK 40102366
Telefoon secretariaat: 0544-397073
b.g.g. graag antwoordapparaat inspreken.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Contributie per lid per kalenderjaar: €25,00
Bestuur:
Mw. S. Pothof-Oolthuis

voorzitter tel. 371379

Vacature

secretaris

Dhr. H. Halink

penningmeester tel. 374744
tussen 17.00-19.00 uur

Mw. I. Janssen-Bijkerk

coördinator Educatie
tel. 397154 b.g.g. 373592

Mw. M. Koenders-Harmsen

coördinator Culturele Activiteiten
tel. 374511

Mw. J. Brüning-Helmig

Welzijn tel. 373485

Mw. M. Rosendaal-Boenders

bestuurslid tel. 373851

Mw. E. Veuger-van der Kamp
Mw. M. te Brake-Geerdinck

reizen tel. 371589
reizen tel. 372117

Vrijwillige Ouderenadviseurs:

Mw. J. Brüning-Helmig,
coördinator tel. 373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:

Dhr. H. van Beek,
coördinator tel. 370255
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Ledenadministratie:

Mw. J. Krabben-Wolterink
tel. 397073 (secretariaat KBO)

Redactie KBO Mededelingen:

Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520

Zie ook de activiteitengids die u ieder jaar wordt uitgereikt, voor
informatie over deelname aan de verschillende onderdelen.
Hebt u geen of een verminkt exemplaar van KBO Mededelingen ontvangen, neem dan contact op met de heer Antoon Rooks, tel. 373768.
Uiterlijk op donderdag 19 november inleveren van ondertekende
kopij voor de KBO Mededelingen van december. Per e-mail:
lichtenvoordekbo@gmail.com, of in de brievenbus; Raadhuisstraat 18a.
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