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NAMENS DE REDACTIE…
schrijf ik ook deze keer de drie vaste rubriekjes. Omdat Ans het nog
een beetje rustig aan blijft doen en omdat Marietje de tijd nodig
heeft voor de lay-out van de Mededelingen en voor een andere nog
te klaren klus. We zitten inmiddels lekker volop in de herfst. Kinderen hebben de najaarsvakantie er al weer opzitten als u dit blad
in handen houdt. Wat zullen ze genoten hebben van kastanjes zoeken en eikels rapen om aan de herten te
mogen geven. En ik denk zeker dat ook
heel wat van onze lezers samen met hun
kleinkinderen eropuit getrokken zijn voor
een gezellig dagje uit, of gewoon hebben
genoten van elkaars nabijheid tijdens een
logeerpartijtje. Logeren bij opa en oma betekent bijna automatisch: later naar bed,
eens extra wat lekkers, stoeien en de drie
P’s: patat, pizza en pannenkoeken.
Herfsttijd… langzaam wennen aan kou en regenbuien. Stiekem toch
al eens een zak pepernootjes en (gevulde) speculaas voor in de
trommel gekocht. We weten allemaal dat dat veel te vroeg is; Sint
laat nog even op zich wachten. Maar ja… een mens is nu eenmaal af
en toe zwak, vooral als de kleinkinderen er zijn.
Stien Pothof

VOOR DE ZIEKEN
even praten
Misschien voor u als zieke geen herfstwandeling, een uitstapje of gewoon even
naar buiten om met de buren te praten.
Dat zijn de kleine dingen die je als langdurig zieke zo gauw mist. Wij allemaal
hebben op tijd behoefte aan een praatje
dat eigenlijk nergens over gaat maar
toch zo’n warm gevoel kan geven. Hopelijk kunt u dan toch uw gevoelens even
kwijt bij mensen die u thuis of in het ziekenhuis komen opzoeken. Met respect kijk ik naar dames en heren
die namens een kerkgemeenschap of bijv. de Zonnebloem wekelijks
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bezoekjes afleggen bij zieken die aanspraak zo hard nodig hebben.
Ik wens alle eenzame zieke lezers zo’n ‘zonnetje’ in huis toe. Maar
nog meer wens ik u toe: beterschap en gezondheid.
Stien Pothof

VOOR DE JARIGEN…
steek ik vandaag de vlag uit. En voorlopig hoef ik hem dan niet
meer binnen te halen want er valt elke dag wel weer te vlaggen
voor een jarige KBO-er. U begrijpt dat ik
dat niet daadwerkelijk zal doen maar
wellicht als de nieuwe vlaggen bij onze
Treffer er eenmaal hangen dan zouden
die symbolisch dagelijks kunnen wapperen voor onze feestneuzen. Jarig zijn; ik
heb het weer voor ruim 11 maanden gehad en volgend jaar zien we wel weer.
Leuk was het met onverwachte kaartjes
en telefoontjes. Maar een slecht weer! Je
krijgt wat je verdiend hebt, is dan de
opmerking. Die steken we dan maar in
de zak. En maar hopen dat het volgend
jaar stralend zal zijn. Voor de jarigen in
deze periode: geniet van de warmte van uw familie, de kaarsjes die
flonkeren en misschien wel de kachel of haard die lekker brandt.
Maak er een mooie dag van. Als je ouder wordt is elke verjaardag
een memorabele dag waarop je terug kunt kijken op een steeds
langere periode!
Stien Pothof

VAN DE BESTUURSTAFEL
KBO Kerstviering bij ’t Zwaantje’ 2012
Dit jaar is de jaarlijkse Kerstviering van onze KBO op Maandag 17
december. En deze keer zal, als van ouds, de H. Communie weer
uitgereikt worden. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden
middels het inlegvel dat bij deze Mededelingen hoort. Daar vindt u
ook alle informatie op. Mocht u om een of andere reden geen inlegvel ontvangen hebben dan kunt u altijd even contact met ons opne-
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men via de telefoon (397073) of loop op woensdagmorgen tussen
09.15 en 10.15 uur even binnen bij De Treffer, dan is er iemand van
het bestuur die u verder kan helpen.
Het bestuur even spreken?
Zit u met een probleem, heeft u een opmerking, wilt u wat weten???
Op woensdagochtend zit een aantal bestuursleden in De Treffer om
lopende zaken af te handelen. Tussen 09.15 en 10.15
uur bent u van harte welkom
om even binnen te wippen.
Onder het genot van een
kopje koffie of thee kunt u
dan even de kwestie ter
sprake brengen en wie weet
is er in no time een probleem(pje) uit de wereld geholpen.
Onze felicitaties aan…
de 50-jarige KBO afdeling Zieuwent. Zij vierden hun gouden jubileum op dinsdag 9 oktober.
Verhuizingen, overlijden of andere veranderingen
Als er iets verandert waardoor u dit blad en andere KBO-post op een
ander adres of aan een ander geadresseerd wilt hebben, meld dat
dan even via een telefoontje, briefje of formulier. Wij trachten de
boel actueel te houden maar soms achterhaalt de realiteit ons sneller dan wij kunnen verwerken.
Elkaar op de hoogte houden…
Dat is de bedoeling van het bestuur wanneer zij in gesprek gaat met
een aantal groeperingen binnen onze KBO. Op woensdagmorgen 22
augustus was er een korte informele bijeenkomst tussen de mensen
die de koffie en thee verzorgen en een paar bestuursleden. Koffie,
thee en wat lekkers om even te ‘zondigen’ wachtten op de dames en
heren die normaliter zorgdragen voor het natje en droogje, als mede-KBO-ers zich vermaken met de diverse activiteiten in De Treffer.
In een informele, fijne sfeer kwamen een aantal bespreekpunten ter
tafel, wisselde men ervaringen uit en kon men elkaar nog van wat
tips voorzien. De bijeenkomst werd als zinvol en verhelderend naar
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elkaar ervaren. Bestuursleden Joke en Stien wensten de dames en
heren weer heel veel succes in het seizoen 2012-2013. Uiteraard
was er een woord van dank aan deze gastheren en -dames. Het ligt
in de bedoeling om op korte termijn met nog een aantal groepen om
tafel te gaan zitten om elkaar op de hoogte te houden.
In het verlengde van bovenstaande:
De dames en heren koffiezetters verzorgen ons goed. Maar het kan
voorkomen dat er eens wat blijft staan aan serviesgoed. Logisch
toch dat de mensen die van een ruimte gebruik gemaakt hebben die
spullen zelf even opruimen/inpakken in de vaatwasser. Hetzelfde
geldt voor het meubilair. Net als samen bezig zijn, schept samen
opruimen ook een band.
Wat is er ook al weer te doen...?
Inleveren opgaveformulier kerstviering 2012: vóór 03 december.
Woe 3 okt. en meerdere data: Cursus voor Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
Din. 06 nov. : 14.00 uur: Themamiddag Babbeltruc en info Zorgcentrum.
Woe. 14 nov.: 09.30 uur bestuursvergadering.
Ma. 17 dec.:
16.00 uur Kerstviering bij ”t Zwaantje”
Do. 3 jan. :
10.00-11.30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst.
Woe. 27 feb.: 14.00 uur Dankjewelmiddag.
Woe. 17 april: 14.00 uur Dansen in De Treffer m.m.v B. Krabbenborg.
Woe. 24 april: 14.00 uur Alg. Ledenvergadering.
In de watten… eh, lakens gelegd…!
Onze biljarters kunnen weer een
poosje vooruit; zij hebben deze
maand nieuwe lakens op hun tafels gekregen. Wat zullen de ballen weer lekker lopen! Veel plezier ervan mannen! Maar pas op,
wij vrouwen van het bestuur leggen ze niet onder de naaimachine
als er een scheur in komt!

nieuwe lakens op tafel
Stien Pothof-Oolthuis
namens het bestuur
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KBO DANSMIDDAG
geweldig
Het is 19 september 2012, de zaal wordt in gereedheid gebracht,
om 14.00 uur zal het beginnen. De spanning stijgt. Hoe zou de opkomst zijn? Om 13.30 komen de eerste danslustigen binnen. Het is de eerste georganiseerde
dansmiddag van de KBO in De Treffer. De opkomst is boven verwachting; ongeveer 35 personen. Het was in een woord GEWELDIG!!
Bennie Krabbenborg kreeg het voor elkaar om
met zijn zang en muziek, de dansvloer steeds
weer vol te krijgen. Er werd volop gedanst b.v.
de Veleta, Spaanse wals, Tango, Engelse wals en
Foxtrot. Alle aanwezigen hebben deze middag
genoten. Dit is zeker voor herhaling vatbaar misschien wel weer in
het voorjaar.
Marian Derksen
namens de Werkgroep Welzijn

KBO PRIJSKAARTEN IN DE TREFFER
kruisjassen
De winter komt eraan… we gaan weer kruisjassen. Op woensdag 7 november wordt er weer
een kruisjasmiddag georganiseerd door de KBO.
De aanvang is om 14.00 uur. Leden van de KBO
mogen een niet-lid meebrengen als maat, ze zijn
van harte welkom. De deelname bedraagt € 5.- per koppel. De consumpties zoals voorheen € 1.- per munt. Natuurlijk zorgt Annie
weer voor bijzonder mooie prijzen. Liefhebbers van dit mooie kaartspel… kom in grote getale; wij zijn dan wederom verzekerd van een
volle bak en u van een mooie en spannende kaartmiddag. Opgave:
t/m 4 november bij Th. Huinink, tel: 0544-373972, bgg 0617497189. Geen voicemail inspreken! Mocht u om een of andere reden verhinderd zijn, dient u zelf voor een vervanger te zorgen!
Wacht niet tot de laatste dag om u op te geven want… vol is vol!
Tot ziens op 7 november in de Treffer.
Annie Eskes en Theo Huinink
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BILJARTEN
onderlinge kampioenschappen
Op vrijdag 30 november wordt de finale gespeeld.
Het wordt inmiddels voor de 15e keer een spannende avond. Iedereen is hier van harte welkom,
dus tot ziens op vrijdagavond. Aanvang: 19.00 uur
in de biljartzaal van de Treffer.
Jos te Brake

OUDEREN AAN DE KNOPPEN
fysieke en virtuele
In januari a.s. start weer de cursus ‘Ouderen
aan de knoppen’, waarbij u onder leiding van
cursusleider Henk Klein Tank op een zeer
praktische wijze wegwijs wordt gemaakt in
het bedienen van de vele knoppen van uw
geluids- en beeldapparatuur en de diverse
gebruiksmogelijkheden van uw mobiele telefoon.
Aan de orde komen o.a. het programmeren
van de zenders op de TV, de bediening van
uw video- en DVD-recorder, het vullen van
een telefoonboek op uw mobiel en het
maken en versturen van sms-jes.
Daarnaast probeert de heer Klein Tank oplossingen aan te dragen voor al uw vragen
en problemen die tijdens deze cursus
spontaan mochten ontstaan. De cursus
bestaat uit 6 lessen op de maandagmiddag van 14.00-16.00 uur, tegen een bijdrage van € 8,- in totaal. De eerste bijeenkomst is op 7 januari 2013.
(Zie ook de activiteitengids 2012-2013.)
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen via telefoon 372213.
Ton Otte
namens de werkgroep educatie
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OP VERHAAL KOMEN
de duistere kant van het leven
Ik heb niks met de duistere kant van het leven,
dus niets waarvan, waarvoor of waarover ik kan beven.
Moeilijk om hierover te schrijven
en bij de waarheid te blijven.
Hier iets over te verzinnen is niet eenvoudig voor mij.
Het hoort er gewoon niet bij
Om het nog spannerder te maken,
ik kan er geen chocola van maken.
Schrijven over bloemenpracht
vriendelijk en zacht,
daar kan ik iets mee.
Dat stemt me tevree.
Alles wat duister of geheimzinnig is,
hoort niet bij mij, da's gewis.
Vriendelijke wolken en luchten
doen mij niet steunen of zuchten.
Hoe lichtvoetiger hoe beter,
daarin ben ik bijna een allesweter.
Nu de herfst is begonnen zijn het weer de mooie kleuren van de
bomen, waar ik naar kan kijken en bij weg kan dromen.
Diny Geerdink-Mokkink

SCHAKEN
liefhebbers gezocht
Iemand wil dolgraag schaken tijdens de
inloop op dinsdag- of donderdagmorgen,
maar mist een schaakmat… ach, maat
waartegen hij het kan opnemen. Misschien zijn er wel meer mensen die
graag een potje willen schaken??
Meld je dan aan bij Annie Domhof,
tel. 351782.
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ERFBELASTING
en mantelzorgers
Met ingang van 1 januari 2010 is de erfbelasting ingevoerd (voorheen successierecht). Voor mantelzorgers kan dit positieve gevolgen
hebben en kunt u recht hebben op een verhoogde vrijstelling. U
moet dan voldoen aan de voorwaarden onder A of onder B.
Voorwaarden A
Familieleden waarvan de een mantelzorg verleent aan de ander, zijn
partners voor de erfbelasting als ze aan deze voorwaarden voldoen:
1. De mantelzorger heeft een Mantelzorgcompliment ontvangen in
het kalenderjaar voor het jaar van overlijden.
2. Zij zijn bloedverwanten in de eerste graad. (ouder/kind)
3. Ze hebben na de achttiende verjaardag van de jongste partner
minstens een halfjaar een gezamenlijk huishouding gevoerd op
één adres.
4. Ze staan allebei minimaal een halfjaar op dat adres ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
5. Ze hebben een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een zorgverplichting.
Voorwaarden B
Familieleden waarvan de één mantelzorg verleent aan de ander, zijn
ook partners voor de erfbelasting als ze aan alle volgende voorwaarden voldoen:
1. De mantelzorger heeft een mantelzorgcompliment ontvangen in
het kalenderjaar voor het jaar van overlijden.
2. Ze zijn bloedverwanten in de eerste graad (ouder/kind).
3. Ze hebben na de achttiende verjaardag van de jongste partner
minstens vijf jaar een gezamenlijke huishouding gevoerd op één
adres.
4. Ze staan allebei minimaal vijf jaar op dat adres ingeschreven in
de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of
een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

LET OP:
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Als een mantelzorger samenwoont met beide ouders dan zijn de ouders elkaars partner en niet de partner van de mantelzorger.
Als de mantelzorger zelf getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan of samenwoont op grond van een notariële samenlevingsovereenkomst kan deze géén partner zijn van zijn ouder.
Vruchtgebruik woning
Wanneer de ouders het bloot eigendom van de woning aan de kinderen hebben overgedragen en zelf het vruchtgebruik houden, dan
betalen de kinderen erfbelasting over de waarde van de woning op
het moment van overlijden van de ouders. Voorheen betaalden zij
erfbelasting over de (lagere) waarde van de woning op het moment
dat de ouders het huis overdroegen. Er is een overgangsregeling:
mensen die voor 1 januari 2010 onder de oude regeling vielen, kunnen hier gebruik van blijven maken.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of raadpleeg de
vrijwillige ouderenadviseur Ad van Schaijk; 371153.
Voor het opstellen van een testament of vragen over erven zie
www.notaris.nl of bel met de Notaristelefoon, 0900 - 346 9393
(€ 0,25 per minuut) op werkdagen van 9.00 - 14.00 uur, of Keistad
Notarissen, 373875.
Deze info komt van www.mezzo.nl/erfbelasting

THEMAMIDDAG
tips tegen trucs
DE BABBELTRUC Ouderen zijn
steeds vaker slachtoffer van
babbeltrucs. Dinsdag 6 november is er weer een themamiddag
in de Treffer. Ditmaal in samenwerking met de politie. Van 14
tot 15 uur zal mevrouw Toke
Huijer ons tips en voorlichting
geven over de werkwijze van oplichters die met allerlei smoesjes
kans zien het huis binnen te komen en ongemerkt waardevolle
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spullen of geld te stelen. Deze oplichters stellen zich b.v. voor als
medewerker van de thuiszorg, van het energiebedrijf of als een
bankmedewerker die om uw pincode vraagt. Hoe kunt u voorkomen
dat u slachtoffer wordt? Kom 6 november naar de Treffer, dan hoort
u er meer over en gaat u met veel waardevolle informatie naar huis.
VITALITEIT Het tweede deel van de middag, van 15 tot 16 uur,
gaat over gezondheid en vitaliteit. Bewust vitaal, hoe doe je dat?
Vanuit het Gezondheidscentrum komen de heren Koert Maas en Richard Schüler om alles uit te leggen.
Joke Bruning, Ledenservice

TEGELTJESWIJSHEID
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COLOFON
KBO Lichtenvoorde
Raadhuisstraat 18a
7131 CM Lichtenvoorde
E-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
Website: www.kbolichtenvoorde.nl
Rabobank: 38.61.06.517. t.n.v. KBO Lichtenvoorde
KvK 40102366, ANBI nummer 81642376
telefoon secretariaat: 0544-397073
b.g.g. graag antwoordapparaat inspreken.
Bestuur:
Dhr. G. Tenten

voorzitter

Mw. J. Krabben-Wolterink

secretaris

Mw. S. Pothof-Oolthuis

bestuurslid

Dhr. E. Jacobs

penningmeester tel: 373873
tussen 17.00-20.00 uur

Mw. J. Brüning

coördinator Welzijn Ledenservice
vice w.o. vrijwillige ouderen- en
belastingadviseurs en -invullers.
tel. 373485

Mw. I. Janssen-Bijkerk

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

Mw. A. Domhof-van Uem

coördinator Culturele activiteiten
tel. 351782

Ondersteuning:
Ledenadministratie:
Redactie KBO Mededelingen

Mw. E. Klein Nienhuis
tel. …
Mw. A. Vonhof-Baumann
tel. 374520
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Vrijwillige Ouderenadviseurs:
Mw. J. Brüning, coördinator

tel. 0544-373485

Vrijwillige Belastingadviseurs:
Dhr. H. van Beek, coördinator tel. 0544-370255
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, neemt u dan contact op met de heer H. Olijslager,
tel. 376767.
Uiterlijk op donderdag 8 november 2012 inleveren van
-met uw naam ondertekende- kopij voor de volgende KBO
Mededelingen. Dit kan via e-mail: lichtenvoordekbo@gmail.com
of in de brievenbus, Raadhuisstraat 18a.
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