Editie 16-1 maart-april 2016

Nieuwsbrief maart - april 2016
Beste leden,
Geachte belangstellenden,

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Met gepaste trots bieden wij u hierbij aan de eerste Nieuwsbrief
van de Senioren Bond Oude IJsselstreek.
De lente staat voor de deur en dus passend moment om de eerste Nieuwsbrief van de nog zeer jonge, nieuwe vereniging
SBOIJ uit te brengen.
Op 20 januari jl. heeft onder grote belangstelling de oprichting
plaatsgevonden, zijn de statuten vastgesteld en is het bestuur
gekozen. Het bestuur is voortvarend te werk gegaan, heeft de
functies binnen het bestuur verdeeld en heeft contact opgenomen met notaris Moerland te Dinxperlo. Op 16 februari heeft het
bestuur de notariële de akte, waarin de oprichting en de statuten
zijn vastgelegd, getekend en is de vereniging ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarmede
is de formele oprichting afgerond en beschikt de vereniging over
volledige rechtspersoonlijkheid.
Vervolgens is er contact geweest met enkele banken voor het
openen van een rekening en de mogelijkheden van automatische incasso van de contributie. Op grond van de verkregen informatie is besloten bij de Rabobank een rekening te openen.
Aan het Seniorenconvent Oude IJsselstreek is het verzoek gericht toegelaten te worden tot dit convent, een belangrijk overleg
orgaan van de afdelingen van de ouderen bonden in de gemeente Oude IJsselstreek. Vanuit dit overleg wordt gezamenlijk
overleg gepleegd met het college van B. en W. inzake het gemeentelijk ouderen beleid, waaronder de WMO- aangelegenheden.
Met deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen de SBOIJ en de komende activiteiten.
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Informatie bij de agenda
Wandelen
Dinsdag 5 april hopen we de eerste wandeling van SBOIJ te maken.
Vanwege de korte voorbereidingstijd is gekozen voor een wandeling in
Varsseveld en omgeving. We starten de wandeling om 14.00 uur bij de
“van Pallandthal” te Varsseveld.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden
kunt u bellen met Toos Geers, tel. 0315-346526
De tweede wandeling op dinsdag 3 mei zal om de zelfde redenen
eveneens in Varsseveld en omgeving zijn. Ook dan vertrek vanaf de
“van Pallandthal” om 14.00 uur.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden
kunt u bellen met Toos Geers, tel. 0315-346526
Wij hopen vele bekende en nieuwe gezichten te zien bij deze eerste
wandelingen.

Fietsen
Wij wilden ons fietsseizoen starten op de laatste woensdag van de
maand april, maar dit jaar is de laatste woensdag van april “Koningsdag” en daarom geen geschikte dag om onze eerste fietstocht te organiseren. Wij doen dit nu op woensdag 25 mei. Er zal voor deze eerste

tocht een mooie route worden uitgezet. Zo ook voor de tweede fietstocht op woensdag 29 juni.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd 13.30 uur.
In de volgende Nieuwsbrief zullen we u nader informeren over deze
fietstochten.
Bij deze fietstochten hopen wij ook vele bekende en nieuwe gezichten
te zien.

Soosbijeenkomsten
De eerstvolgende Soosbijeenkomst is op woensdag 6 april.
In de maand mei is de Soosbijeenkomst op woensdag 4 mei.
De Soosbijeenkomsten bieden volop gelegenheid om te sjoelen, te
kaarten, te biljarten, rummikub te spelen of gewoon even bij te kletsen.
De bijeenkomsten zijn bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld. En de aanvang
is altijd om 14.30 uur.

Themamiddag “Compaan”
Woensdag 16 maart wordt onze eerste themamiddag gehouden. De
coördinatoren Themamiddagen, Hetty Slangewal en Hannie Sessing,
zijn er in geslaagd om in korte tijd de eerste middag te organiseren.
Inge Waarlo, gebiedsmakelaar Heelweg, Sinderen, Varsseveld, Westendorp gemeente Oude IJsselstreek en Jeanette Mertens, regiomanager Kruiswerk Achterhoek, komen een presentatie verzorgen over de
Compaan, Kruiswerk Achterhoek en het werk van de gebiedsmakelaar.
De Compaan is een tablet die speciaal ontwikkeld is voor ouderen.
Simpel in gebruik en prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is
niet nodig. Iedereen kan met de Compaan overweg. Het is de meest
complete tablet voor ouderen. Dankzij het toegankelijke ontwerp, de
grote knoppen en de eenvoudige navigatie, kunnen we ouderen deelgenoot van onze digitale communicatie maken.
SeniorWeb concludeert na een onderzoek dat de Compaan vooral geschikt is voor de hulpbehoevende ouderen en goed als hulpmiddel bij
mantelzorg gebruikt kan worden. Door de duidelijke vormgeving kan
een digibeet aan de slag met de tablet waarop men berichten en foto's
kan ontvangen, spelletjes spelen, nieuws kan lezen, videobellen en internetten. De Compaan kan in sommige gevallen precies zijn wat
wordt gezocht om mantelzorg in goede banen te leiden en om op een

digitale manier contact te houden met iemand voor wie een gewone tablet te moeilijk is.
Kruiswerk Achterhoek is voornemens om in Varsseveld en omgeving
een proef op te starten met het gebruik van Compaan. Het belooft een
interessante, leerzame middag te worden.
De bijeenkomst is bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is om
14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet leden. Iedereen is welkom.

Themamiddag “Met een lach en een traan van toen naar nu”
Voor woensdagmiddag 20 april hebben Hetty Slangewal en Hannie
Sessing onze secretaris Jan Meerdink gestrikt. Een van de hobby’s
van hem is fotograveren. Hij beschikt over een enorme hoeveelheid
foto’s, zowel uit zijn Varsseveldse periode als daarvoor. Met een greep
uit deze foto’s afgewisseld met een praatje over zijn levensloop hoopt
hij u een aangename middag te verzorgen. Een mooie gelegenheid
om nader kennis met hem te maken.
De bijeenkomst is bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is om
14.30 uur.
Reis 18 mei naar Leerdam en de Vechtstreek
Hoewel de tijd kort is, wilden de coördinatoren Hetty en Hannie het
toch proberen een reis te organiseren en daar zijn ze in geslaagd. Met
Gelderesch Reizen is een afspraak gemaakt voor een mooie reis op
woensdag 18 mei 2016. De bestemming is Leerdam en de Vechtstreek. Om 8.15 uur zullen we in Varsseveld vertrekken om in de voormiddag (10.00 – 12.00 uur) een bezoek te brengen aan de glasfabriek
Royal Crystal te Leerdam. Daar worden we ontvangen met koffie met
cake en krijgen we vervolgens een rondleiding door de fabriek. Om
12.00 uur we verlaten Leerdam en rijden we naar Maarssen.
Van 13.00-16.00 uur laat rederij de Stichtse Vecht ons genieten van
een prachtige vaartocht (Herentocht) over de mooie rivier de Vecht, tijdens deze vaartocht nuttigen we de lunch. Om 16.15 uur eindigt de
vaartocht en vertrekken we naar Didam waar wij in restaurant Boszicht
mogen genieten van het slotdiner van deze dagtocht. Rond 20.00 uur
hopen we dan tevreden en voldaan terug te keren in Varsseveld.
Er is een bus voor 50 personen besproken. De kosten van deze reis
bedragen per deelnemer € 75,- all-in. Deze prijs geldt voor een volle

bus. Aangezien wij nog niet over een rijkelijk gevulde kas beschikken,
kan de penningmeester geen bijdrage in de kosten toezeggen en kan
het bestuur niet het risico nemen een aantal onbezette stoelen voor
haar rekening te moeten nemen.
Om deze redenen wordt u nu reeds gevraagd u vóór 1 april a.s. aan te
melden voor deelname aan deze reis. Bij onvoldoende deelname kunnen we dan tijdig de reis zonder kosten annuleren. Aanmelding kan
geschieden bij Hetty Slangewal, tel.: 0315- 248860 of per email:
slang79@hetnet.nl
In de volgende Nieuwsbrief zullen we u nader informeren. Meld u aan
en houd deze dag vrij voor de reis.
Rijbewijskeuringen
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen
12 maart, 23 april en 4 juni. Zie ook de meldingen in de plaatselijke
pers.
Mocht uw huidige rijbewijs binnenkort verlopen en valt u onder de
categorie van mensen die een medische verklaring moeten hebben,
dan kunt u zich aanmelden (dat kan al een half jaar van te voren) voor
een keuring.
Aanmelden, het liefst schriftelijk of per e-mail, bij mevrouw Riet van der
Meulen, Merelstraat 10 in Varsseveld. Mailadres:
rietenherman@live.nl
Daarbij naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en de datum
wanneer het rijbewijs verlopen is even vermelden.
Voor informatie kunt u ook met haar bellen (tel. 0315-242282). Bij
geen gehoor bellen naar 0315-242939 ( Willemien Bussink ).
*-*-*-*-*-*-*

Let wel:
Voor deelname aan alle aktiviteiten geldt:
Het risico van deelname is voor eigen rekening of wel voor rekening van de deelnemer. Het bestuur van SBOIJ stelt zich
niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en of
letsel ten gevolge ongevallen ontstaan tijdens deelname aan de
aktiviteiten, georganiseerd of ondersteund door het bestuur.
*-*-*-*-*-*-*

Van de Bestuurstafel
De oprichtingsvergadering heeft 7 bestuursleden gekozen en benoemd. Helaas moeten we mededelen dat één van hen, Anton de
Wolf, zich na rijp beraad heeft terug getrokken. Dat spijt ons zeer,
maar wij respecteren zijn besluit. Anton was de beoogd secretaris.

Functieverdeling
In goed onderling overleg zijn de functies binnen het bestuur als volgt
verdeeld:
voorzitter:
Hans Nijhof
secretaris:
Jan Meerdink
penningmeester:
Gerard Hubers
ledenadministrateur: Gerard Hubers
2e voorzitter:
Riet van der Meulen
2e secretaris:
Willie ten Bras
2e penningmeester:
Toos Geers
Afgevaardigde naar Seniorenconvent: Jan Meerdink
Res. afgevaardigde naar Seniorenconvent: Gerard Hubers.

Public Relations en Informatie leden
Het bestuur heeft besloten 6 keer per jaar een Nieuwsbrief uit brengen
en deze voorlopig aan alle leden te doen toekomen in drukvorm, dus
zoals deze Nieuwsbrief. In de loop van het jaar zal gekeken worden
naar de behoefte aan papieren vorm of electronische vorm. Gestreefd
wordt de bezorging zoveel mogelijk door vrijwilligers te laten verzorgen.
Jan Meerdink zal de eindredactie en de vermeerdering verzorgen.
Naast de Nieuwsbrief zal een Website worden opgezet. Hierover in de
volgende Nieuwsbrief meer.
De PR via de pers, voornamelijk via Gelders Post Oude IJsselstreek
en Oude IJsselstreek Vizier zal Jan Meerdink gaan verzorgen. Houd
deze bladen de komende tijd goed in de gaten, want hierin zullen activiteiten en andere informatie worden aangekondigd.

Activiteiten
In de agenda hebt u al kunnen lezen dat er diverse activiteiten zijn gepland. Naast de afronding van de oprichting heeft het bestuur veel
aandacht en tijd besteed aan de opstart van activiteiten. Het bestuur
bestuurt de vereniging en zal zelf weinig of geen tijd aan de organisatie van activiteiten besteden. Hiervoor zijn en/of worden coördinatoren
per activiteit aangetrokken. Zij gaan zorg dragen voor organisatie en
planning van de hen toegewezen activiteit en worden door het bestuur
gefaciliteerd. Zij zijn ook aanspreekpunt voor hun activiteit. Ieder bestuurslid heeft een of meerdere activiteiten in zijn portefeuille en is als
zodanig het aanspreekpunt voor de coördinator(en) van betreffende
activiteit.

Rijbewijskeuring
De laatste maanden werden rijbewijskeuringen georganiseerd door de
keuringsarts, bijgestaan door de dames van der Meulen, Bussink en
Swienink. In een goed overleg met dit team heeft het bestuur aangeboden de Rijbewijskeuring te gaan organiseren en zo de taken van de
keuringsarts te verlichten. We waren het snel met elkaar eens en
vanaf 1 februari is de organisatie van de keuringen ondergebracht bij
SBOIJ. De arts voert de keuring uit en Riet van der Meulen, Willemien
Bussink en Mimi Swienink treden op als coördinatoren Rijbewijskeuring. Portefeuillehouder is Gerard Hubers.

Computercursussen
Ook de lopende computercursussen zijn in goed overleg ondergebracht bij SBOIJ. Riet van de Meulen is en blijft de docente; Gerard
Wesseling is bereid gevonden te gaan fungeren als coördinator computercursussen. Portefeuillehouder is Gerard Hubers. De belangstelling voor computercursussen is groot. Dit voorjaar zijn we al volledig volgeboekt. Op de wachtlijst voor komend najaar is nog enige
plaats. Aanmelden en informatie via coördinator Gerard Wesseling,
tel.: 0315-243292 (liefst tussen 18.00 en 20.00 uur) of per email:
gjwesseling@kpnplanet.nl

Soos
De Soos is direct in februari opgestart en vind elke eerste woensdagmiddag van de maand plaats. Wim en Lies Grond hebben zich beschikbaar gesteld als coördinator en Hans Nijhof is portefeuillehouder.

Themamiddagen
De agenda toont dat er voor de komende tijd al een programma gereed is. Dit dankzij het feit dat de ervaren dames Hannie Sessing en
Hannie Slangewal zich vlot beschikbaar stelden als coördinatoren Themamiddagen. Portefeuillehouder is Jan Meerdink

Wandelen en fietsen
De eerste wandel en fietstochten zijn gepland. De routes moeten nog
uitgezet worden.
Voor fietsen hebben zich Henny en Annie Tuenter, Henny ten Barge
en Geertje Blom zich beschikbaar gesteld als coördinatoren Fietsen.
Zij zullen de fietstochten organiseren en begeleiden. Portefeuillehouder is Toos Geers.
Zij is ook portefeuillehouder voor het wandelen. Helaas hebben hiervoor nog geen coördinatoren gevonden. Hij of zij die dit graag wil doen
kan zich melden bij Toos Geers (030315-346526).
Toos heeft besloten de eerste twee wandeltochten te gaan organiseren. Geertje Blom wil haar hierbij helpen. Daarna hopen we over coördinatoren Wandelen te beschikken. We hopen binnenkort een paar actieve wandelaars te begroeten, die de wandelingen willen verzorgen.

SBOIJ, dè bond voor 50-plussers
Een jongeling wil groeien
SBOIJ is nog jong en voelt zich nog klein; dus wil hij groeien. Groeien
is alleen mogelijk bij een goede voeding. Voor SBOIJ bestaat het
voedsel uit leden. Hoe meer leden, hoe groter en sterker SBOIJ wordt.
Daarom leden zorg goed voor uw jongeling en zorg voor een goede
voeding. Maak familie, vrienden en kennissen lid.
Gebruik hiervoor het onder staande aanmeldingsformulier. Meerdere
exemplaren zijn verkrijgbaar bij de ledenadministratie.

Het doel van de vereniging is het in de ruimste zin op komen voor de
individuele en collectieve rechten, wensen en belangen van ouderen
en zo een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens ouderen, zodat zij volwaardig en zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
De vereniging stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting met eerbiediging van eenieders
overtuiging van de godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke
opvattingen, zodat een ieder zich kan thuis voelen bij deze vereniging.

Aanmeldingsformulier voor inschrijving tot lid van SBOIJ
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van SBOIJ:
Geslacht: M / V *)
Voorletters
…………………………………………………………….
Tussenvoegsels …………………………………………………………
Achternaam ……………………………………………………………….
Adres: ….………………………………………………………………….
Postcode / Woonplaats: ………………………………………………….
Geboortedatum: ..………………………………………………………….
IBAN (bankrekening) nr.: ….………………………………………………
Telefoonnr.: ………………...………………………………………………
E-mail adres: ……………………………………………………………….
Mijn partner, met het zelfde adres, wordt ook lid
Geslacht: M / V *)
Voorletters: ………………………………………………………………….
Tussenvoegsels: ……………………………………………………………
Achternaam: …………………………………………………………………
Geboortedatum: …………………………………………………………….
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
de penningmeester van de SBOIJ om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening bedragen af te schrijven wegens verschuldigde
contributie i.v.m. zijn/haar lidmaatschap van de SBOIJ.
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de geldende regeling inzake het automatisch incasseren van de contributie en de hoogte van
deze contributie, zoals deze jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Het is ondergetekende bekend dat hij, bij niet
akkoord gaan van de incasso-overschrijving, deze binnen 56 dagen na
afschrijving kan laten terugboeken.
Plaats: …………………

Datum: …………..

Handtekening: ………………………………………………………….

Rabobank Clubkas campagne
Rabobank Graafschap draagt vele sportclubs,
culturele gezelschappen, toneelgroepen en andere verenigingen een
warm hart toe en voert sinds 2014 de Rabobank Clubkas Campagne.
Deze campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.
Met deze campagne wil Rabobank Graafschap haar leden inspraak
geven in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Op
deze wijze vloeit de winst terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Graafschap kunnen hun stem uitbrengen op de
vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze
stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of
stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of
stichting.
SBOIJ en Ouderendag Oude IJsselstreek ( de dag bij de Radstake)
doen mee aan deze campagne. Als u, uw familie of kennissen lid zijn
van de Rabobank, dan ontvangt u van de Rabobank een stemkaart
met de aanwijzingen hoe u de aan ieder lid toegekende 5 stemmen
kunt uitbrengen. U kunt maximaal twee stemmen per vereniging of
club die u wilt steunen uitbrengen. Wij vragen u als lid van de ANBO
twee stemmen op onze afdeling en twee stemmen op de Ouderendag
Oude IJsselstreek uit te brengen. De overblijvende stem kunt u dan
nog naar uw eigen voorkeur uitbrengen. Met deze stemmen steunt u
ons. Stimuleer ook uw familie en kennissen om ons hun stem te geven. Hoe meer stemmen wij krijgen, zoveel te meer geld krijgen wij uit
deze campagne. Met dat geld kunnen wij onze activiteiten nog aantrekkelijker maken voor u.
Jouw stem is geld waard!
Jij steunt ons toch ook?
Stem advies:
2 stemmen voor SBOIJ
2 stemmen voor Ouderendag
1 stem voor uw overige favoriet
Bij voorbaat dank voor uw stem

Adressen SBOIJ
Secretariaat:
J.W. Meerdink:
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-840044
06-29165972
Email: j.w.meerdink@chello.nl
Penningmeester:
G. Hubers
Leemscherweg 4
7051 JB Varsseveld
Tel.: 0315-242469
Email: hubers@tomaatnet.nl
Adreswijzigingen, aan- en afmelden van leden doorgeven aan:
Ledenadministratie:

G. Hubers
Leemscherweg 4
7051 JB Varsseveld
Tel.: 0315-242469
Email: hubers@tomaatnet.nl
Bankrekening:
IBAN: NL17 RABO 0175 8599 73
t.n.v.: Senioren Bond Oude IJsselstreek
K.v.K. nr. 65348575
Website: in opbouw

