Editie 16-2 mei-juni 2016

Nieuwsbrief mei - juni 2016
Beste leden,
Met genoegen bieden wij u hierbij aan de tweede Nieuwsbrief
van de Senioren Bond Oude IJsselstreek.
Het is lente, maar het lijkt meer op herfst. Het is buiten koud en
buiig, binnen lekker warm en zo kunnen we ons concentreren op
de samenstelling en opmaak van deze tweede SBOIJ Nieuwsbrief.
Het bestuur kijkt tevreden terug op de eerste drie maanden van
onze nieuwe vereniging. Er is veel werk verzet, maar de beloning is daar. Er staan al 175 leden ingeschreven. De Soos draait
weer goed. De eerste wandeling is gehouden en als u dit leest
zal de tweede wandeling plaats hebben gevonden, mits het weer
dit heeft toegelaten. Twee themamiddagen zijn gehouden en allebeide goed bezocht. De eerste fietstocht voor eind mei is ook
al uitgezet. De computercursussen staan volop in de belangstelling. Helaas hebben we hier een kleine tegenslag moeten incasseren. Docente Riet van der Meulen heeft enkele dagen in
het ziekenhuis moeten verblijven in verband met hartproblemen.
Ze is al weer aan de slag, maar moet het voorlopig even rustig
aan doen, hetgeen betekent dat de geplande cursussen wel door
kunnen gaan, maar over een wat langere periode moeten worden uitgesmeerd.
De bankrekening is geactiveerd en de penningmeester heeft de
incasso van de contributie 2015 succesvol uitgevoerd. Er is geld
in kas en nu kunnen we werken.
De opgave voor deelname aan de busreis was zodanig dat we
zonder meer hebben besloten de reis door te laten.
Al met al een sprankelende start van onze SBOIJ.
Met deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen de SBOIJ en de komende activiteiten.
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Agenda
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

3
4
18
25
1
4
7
15
29
9
3
24

mei Wandelen
mei Soos
mei Reisje
mei Fietsen
juni Soos
juni Rijbewijskeuring
juni Wandelen
juni Themamiddag ‘Paardrijden Gehandicapten’
juni Fietsen
juli Rijbewijskeuring
sept. Rijbewijskeuring
sept. Heelweg “Dag van de ouderen 2016”

Informatie bij de agenda
Wandelen
Dinsdag 3 mei hopen we de tweede 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.
De wandeling op dinsdag 7 juni 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 weer velen te ontmoeten bij deze wandelingen.
In de maanden juli en augustus worden er in verband met de vakanties
geen wandeltochten georganiseerd.

Fietsen
De eerste fietstocht in ons fietsseizoen staat gepland op de laatste
woensdag van de maand mei. Voor woensdag 25 mei hebben de coördinatoren Fietsen een mooie tocht uit gestippeld.
Zo is er ook al een mooie tocht uitgezet voor woensdag 29 juni.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd 13.30 uur.
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Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersomstandigheden
kunt u bellen met Henny ten Barge, tel. 0315-242488 of Henny Tuenter, tel. 0315-298457.
Bij deze fietstochten hopen wij ook vele bekende en nieuwe gezichten
te zien.
In juli wordt er vanwege de vakantie geen fietstocht georganiseerd.

Soosbijeenkomsten
De eerstvolgende Soosbijeenkomst is op woensdag 4 mei.
In de maand juni is de Soosbijeenkomst op woensdag 1 juni.
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.
In juli en augustus wordt er geen Soos gehouden.

Reis 18 mei naar Leerdam en de Vechtstreek
In de vorige Nieuwsbrief hebben deze reis aangekondigd en om opgave gevraagd. De opgave voor deelname is dusdanig dat het bestuur
zonder enige twijfel heeft besloten de reis door te laten gaan. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij in de bus. Dus wie zich nog niet heeft opgegeven en toch mee wil moet zo snel mogelijk contact opnemen met Hetty
Slangewal, tel.: 0315- 248860 en informeren of er nog plaats is. Indien
er geen plaats meer is, wordt men op de wachtlijst geplaatst en kan
men misschien nog mee als er uitvallers zijn.
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 vertrekken we vanaf de “van Pallandthal” in Varsseveld. In de voormiddag (10.00 – 12.00 uur) brengen we een bezoek
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.
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De kosten van deze reis bedragen per deelnemer € 75,- all-in.
De deelnemers wordt verzocht dit bedrag vóór 16 mei over te
schrijven op onze bankrekening NL17 RABO 0175 8599 73 onder
vermelding “deelnemer reis 18 mei”.
Nadere informatie bij Hetty Slangewal, tel.: 0315- 248860 of per email:
slang79@hetnet.nl
Themamiddag “Paardrijden Gehandicapten”
De themamiddag van woensdag 15 juni staat in het
teken van de Ruitersport voor gehandicapten.
De Stichting Paardrijden Gehandicapten Oost-Achterhoek zet zich al vele jaren belangeloos in om
paardrijden en mennen voor gehandicapten mogelijk
te maken. Plezier in het paardrijden/mennen voor ruiters met een handicap is de doelstelling. Bovendien heeft deze bezigheid belangrijke
therapeutische effecten. Het rijden is immers goed voor conditie en lichaamshouding.
Bij het Hippisch Centrum de Achterhoek te IJzerlo zijn speciale voorzieningen getroffen om dit paardrijden mogelijk te maken. Mevr. G van
Everdingen komt naar “D Olde Mölle” en zal ons een en ander over
deze belangrijke tak van sport vertellen. De aanvang van deze middag
is om 14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet leden.
Wij verwachten u allen op deze interessante middag.
Rijbewijskeuringen
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 4
juni, 9 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december 2016
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 ).
*-*-*-*-*-*-*
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Computercursussen
Onze computercursussen genieten een goede belangstelling. Tot de
vakantieperiode zijn we volledig volgeboekt. De uitvoering van het programma tot aan de vakantie heeft enige vertraging opgelopen. Onze
docente Riet van der Meulen is helaas enkele weken uit de running
geweest wegens hartklachten. Gelukkig is zij weer zover hersteld dat
zij al weer enkele uren les mag geven. Hierdoor loopt ons programma
uit. Wij hopen dat de deelnemers aan de geplande cursussen hiervoor
begrip hebben. Voor het komende najaar zal weer een programma opgesteld worden. In de volgende Nieuwsbrief hierover meer informatie.
*-*-*-*-*-*-*

Sporten bij sportscholen
Het bestuur heeft contact gehad met de sportscholen Vital en Fit-in.
Onze leden kunnen onder dezelfde voorwaarden als voorheen de
ANBO-leden sporten bij deze instituten, d.w.z. de toen geldende kortingen gelden ook nu.
Sportcentrum Vital biedt het volgende programma aan:
ANBO- en SBOIJ-leden en 50 plussers kunnen iedere dag drie sporten beoefenen!
De Groepslessen zijn op maandag en dinsdag om 10.00 uur
Deelnemers, die meedoen met deze groepslessen ANBO-OUD-FIT kunnen alle werkdagen komen sporten + zwemmen bij VITAL.
Wat doet men zoal tijdens de groepsles ?
Racket sporten,
Fitness oefeningen,
Gymnastiek,
Fietsen (spinning),
Bal sporten enz.
alle vormen zijn "verpakt in een hedendaags jasje".
Na een half uur bewegen wordt er koffie gedronken, daarna kan iedereen zijn eigen (fitness of zwem) programma afwerken.
Het VITAL- bad is ondiep (1 m. 35) en het water is warm 32 º C !
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Sportcentrum Fit in nodigt ons uit
Lezing “Hou je club fit” bij Fit in Varsseveld
Op donderdag 26 mei a.s. om 9.30 uur nodigt Fit
in Varsseveld alle SBOIJ leden uit om kennis te
maken met ons sportcentrum aan de Guldenweg
1A in Varsseveld. In de fitnesszaal kunt u deze ochtend kijken naar
een demonstratie van de groepsles FitCombi 55+. Aansluitend kunt u
onder het genot van een kopje koffie met cake luisteren naar de lezing
“Hou je club fit.” Onderwerpen als valpreventie en gezonde voeding
komen aan bod. De ervaring leert dat men in het algemeen minder
gaat bewegen naarmate men ouder wordt. Maar wie nu niet voldoende
aandacht besteedt aan het behouden van een goede gezondheid,
loopt straks een verhoogd risico op gezondheidsklachten. De dagelijkse activiteiten wilt u zo lang mogelijk zelf blijven doen. Hoe vitaler u
bent, hoe gemakkelijker dat gaat.
Interesse? Dan graag telefonisch aanmelden bij de receptie van Fit in
Varsseveld 0315-230030 of bij de secretaris J.W. Meerdink, 0315840044/06-29165972
Algemeen:
Let wel:
Voor deelname aan alle activiteiten 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.
*-*-*-*-*-*-*

Ledenadministratie
Gaat u verhuizen of treden er andere wijzigingen op in uw
persoonlijke situatie, meldt dit a.u.b. aan de ledenadministrateur Gerard Hubers, Leemscherweg 4, 7051 JB Varsseveld. Tel.: 0315-242469. Email: hubers@tomaatnet.nl
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Van de Bestuurstafel
Oproep
Bestuur en coördinatoren zijn druk in de weer om de diverse activiteiten te organiseren. Het zoeken en vinden van goede onderwerpen
vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Een grote vraag is daarbij altijd
wat willen de leden graag, welke onderwerpen hebben hun belangstelling en waarin zijn ze geïnteresseerd. Om het programma nog aantrekkelijker te maken doet het bestuur hierbij aan u een oproep. Hebt u
bepaalde onderwerpen die u graag op een themamiddag behandeld
zou zien, meldt dit aan het bestuur. Wilt u bepaalde andere activiteiten
op de agenda zien, laat het weten. Laat ook eventuele wensen op ’t
gebied van (computer)cursussen weten. Samen kunnen we dan bezien hoe wij hieraan invulling kunnen geven.
Wij willen graag samen met u, leden, bepalen wat SBOIJ doet en hoe
wij er samen een actieve, gezellige club van kunnen maken.
+=+=+=+=+=+=+

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, zorgt 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.
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De vereniging stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van elke levensbeschouwelijke of politieke richting met eerbiediging van eenieders
overtuiging van 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: ………………………………………………………….
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Terugblik op de themamiddagen
Themamiddag “Compaan”
De eerste thema was op 16 maart; de belangstelling was goed. Ruim
40 personen vulden de zaal van “D’ Olde Mölle”. De middag werd verzorgd door Inge Waarloo, gebiedsmakelaar bij gemeente Oude IJsselstreek en Jeanette Mertens, regiomanager Kruiswerk Achterhoek.
Inge Waarloo heeft tijdens haar opleiding Plattelandsontwikkeling aan de HLS stage gelopen bij
de gemeente Oude IJsselstreek. Deze stage is
haar zo goed bevallen dat zij in september 2007
bij de gemeente in dienst is getreden. In 2013 is zij
gebiedsmakelaar geworden voor het gebied Westendorp, Varsseveld, Sinderen en Heelweg. Volgens haar het mooiste gebied van de gemeente.
Als gebiedsmakelaar is zij een belangrijke verbinder tussen de wijk en
de gemeente (bestuur en ambtelijk). Zij heeft onder andere contacten
met bewoners(groepen), bedrijven, instellingen en verenigingen. Door
het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk, weet zij welke
vraagstukken, kansen en ontwikkelingen er in het gebied spelen. Daarmee gaat zij zoveel mogelijk samen met de belanghebbenden in het
gebied aan de slag. En soms is alleen haar tussenkomst nodig om
partijen met elkaar in contact te brengen waarna ze samen verder kunnen. Goede, leuke en bijzondere initiatieven moet je delen. Dat is ook
een belangrijke taak van de gebiedsmakelaar: mensen inspireren en
enthousiasmeren.
Een belangrijke taak van de gebiedsmakelaar is het bij de wethoudergoed zichtbaar maken en krijgen wat er in het gebied gebeurt, gebeuren moet en goed is voor het gebied.
Wijkgericht werken staat hoog in ‘t vaandel bij de gemeente. Iedere
wethouder heeft een bepaald gebied van de gemeente en is gekoppeld aan een eigen gebiedsmakelaar. Voor Inge is dit wethouder Van
de Wardt. Waarvoor zij de contacten gaat onderhouden met dorp, wijk
of buurt.
Belangrijk is het gebied goed leren kennen en daarnaast ook goed in
het gemeentehuis de weg weten. Het gebied probeert zij goed te leren
kennen door veel in het gebied aanwezig te zijn, met belangenverenigingen goede contacten te onderhouden en een goede gesprekspartner te zijn. Mensen zijn ook ’s avonds of juist ’s avonds en in het weekend actief in hun woonomgeving en dus moet je er dan ook zijn en dan
Nieuwsbrief maart-april 2016

10

gewoon je werk doen. Contacten leggen en verbinden is een belangrijk
onderdeel van haar werk en dan niet alleen tussen mensen in het gebied onderling maar ook tussen mensen in het gebied en de collega
ambtenaren op het gemeentehuis. Collega’s achter de broek zitten en
zorgen dat vragen snel en goed beantwoord worden. Er voor zorgen
dat ze bij veel projecten betrokken is, overleg plegen met betrokkenen
en proberen problemen op te lossen.
Proberen projectleiders e.d. er van te overtuigen dat niet alleen zij,
maar ook de burgers in het gebied zelf goed weten wat goed is voor
het gebied en hun omgeving. Dat is wennen, voor zowel de burger als
ook voor de ambtenaar die gewend was om voor de inwoner te denken en dingen te bedenken.
Jeannette Mertens gaat vervolgens in op het werk
van Kruiswerk Achterhoek In 1850 is het Witte Kruis
opgericht en daarmee is in feite de basis gelegd voor
het hedendaagse kruiswerk door Kruiswerk Achterhoek, een onafhankelijke vereniging voor de Achterhoek. Kruiswerk Achterhoek is ontstaan uit en door
fusie van de Kruisverenigingen in de Achterhoek en
is nu werkzaam in 11 gemeenten in deze regio. Totaal kent dit werkgebied ongeveer 390.000 inwoners
in 166.000 huishoudens, waarvan er ruim 65.000 lid
zijn van Kruiswerk Achterhoek. Voor de gemeente
Oude IJsselstreek zijn deze cijfers resp. 40.000,
16.500 en 7.300. Het dienstenpakket is zeer uitgebreid. Er wordt continu gewerkt aan een nieuwe toekomst waarbij het aanbod van diensten in de zorg afgestemd wordt op de behoeften en wensen van de
leden.
Kruiswerk Achterhoek levert zelf geen zorg, maar informeert, verwijst
of bemiddeld en levert allerlei diensten en hulpmiddelen. Om de zelfredzaamheid van de leden te vergroten, wordt met Zorgservice zowel
praktische ondersteuning als belangenbehartiging geboden. In Doetinchem is in ’t Brewinc het ZlimThuis Beleefhuis ingericht. Hier worden
allerlei handige oplossingen getoond om het leven thuis confortabeler
en veiliger te maken. Een aanrader om dit eens te bezoeken.
In Varsseveld zal gestart worden met de introductie
van de ZlimThuis Tablet, ook wel de Compaan genoemd. De ZlimThuis Tablet is speciaal ontwikkeld is
voor ouderen.
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Simpel in gebruik en prachtig vormgegeven. Ervaring met computers is
niet nodig. Iedereen kan met deze tablet 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.
Wat kun je met deze ZlimThuis Tablet?
 Beeldbellen met familie en vrienden
 Berichten versturen
 Foto’s delen met familie en vrienden
 Gezamenlijke agenda beheren
 Spelletjes spelen
 Aktueel lokaal weer en nieuws bekijken
Ook voor de mantelzorgers is de tablet een aanwinst. Het maakt het
verlenen van zorg makkelijker. Via de online familieomgeving ( een
onderdeel van deze tablet) en het ZlimThuis Portaal, kunnen eenvoudig taken worden verdeeld, documenten worden opgeslagen en reminders worden gepland. Familieleden kunnen via deze omgeving worden
uitgenodigd om met de Tablet te communiceren. Mantelzorgers kunnen daardoor nog beter zorgen voor ouderen en anderen die hen dierbaar zijn. Het is een hulpmiddel om op digitale manier contact te houden met iemand voor wie een gewone tablet te moeilijk is.
Twee inleiders die veel informatie verschaften aan de aanwezigen.
Een warm applaus was de dank van de aanwezigen voor deze inleidingen. We zien terug op een geslaagde leerzame middag.
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Themamiddag 20 april
Ook de tweede themamiddag genoot een goede belangstelling,
35 personen waren naar : “D’ Olde Mölle” gekomen om te luisteren en te kijken naar het verhaal van Jan Meerdink, onze secretaris. “Met een lach en een traan,
van toen naar nu”, was de titel van
zijn presentatie.
Voor de pauze gaf hij ondersteund
door foto’s uit de oude doos een inkijk in zijn levensloop.
Jan is geboren op een boerderij in
Huppel, een buurtschap van Winterswijk. Daar is hij opgegroeid, en
heeft er de oorlogsjaren beleefd. Alleen van het laatste jaar van de oorlog staan enkele speciale bijzonderheden in zijn geheugen gegrift. Na de lagere school en 4 jaar HBS, is hij thuis op het ouderlijk landbouwbedrijf gaan werken met de bedoeling dit bedrijf
over te nemen en dan als zelfstandig ondernemer dit bedrijf te
gaan runnen. Na 6 jaar kwam hij tot de ontdekking dat dit bedrijf
hem geen goede toekomst kon bieden en daarom is hij toen
gaan werken bij de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst van het Ministerie van Landbouw. Ruim 40 jaar heeft hij in rijksdienst gewerkt en daar diverse functies vervuld. Functies die vaak zeer
verschillend waren. Zijn laatste functie was in de bedrijfsvoering
van een dienstonderdeel van het ministerie. Tijdens deze periode heeft hij in dienstverband vele cursussen en opleidingen gevolgd. Zo heeft hij in de avonduren de HBS opleiding weer opgepakt en succesvol afgerond.
Hij zegt terug te zien op een zeer boeiende, leerzame en plezierige werktijd. Als landbouwvoorlichter bij het ministerie binnengekomen en als senior medewerker planning en Control het ministerie verlaten en begonnen aan het genieten van het pensioen.
Een mooie afsluiting van een werkzaam leven.
Naast zijn werk heeft hij ook diverse bestuurlijke functies vervuld,
hoofdzakelijk in het categorale vakbondswerk binnen de Centrale van Rijkspersoneel. Ook dit werk heeft hij als zeer leerzaam
en bevredigend ervaren. De hierin opgedane kennis en ervaring
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wil hij nu graag samen met de leden benutten binnen de SBOIJ
en deze zo samen laten bloeien en sterk maken.
Zijn werkzame leven kende vele ups, de lach, doch privé kent hij
de nodige downs, de traan. Zijn positieve instelling en steeds
weer het oog richten op de toekomst heeft hem door de moeilijke
perioden heen geholpen en zijn leven toch nog tot een aangenaam leven gemaakt, waardig om te leven.
Na de pauze heeft hij een groot aantal door hem zelf gemaakte
foto’s uit zijn fotoarchief laten zien en van een toelichting voorzien.

Een aandachtig gehoor was de waardering voor Jan zijn presentatie.

Ook op onze tweede themamiddag kunnen we tevreden terug
zien.
***************
Website
Nu de belangrijkste zaken rond de inrichting van de nieuwe vereniging zijn afgerond en goed lopen, zal er in de komend weken
aandacht besteed worden aan de bouw, inrichting en vulling van
de website.
Het adres van de website is: www.sboij.nl
Als u dit binnenkort probeert, merkt u of de website al wel of niet
in de lucht is.
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Seniorenconvent “Oude IJsselstreek”
In januari 2006 is het Seniorenconvent opgericht door de in de gemeente Oude IJsselstreek werkzame afdelingen van de ouderenorganisaties ANBO, KBO en PCOB. De doelstelling van dit Convent is het
bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemende partners
door het uitwisselen van uitgangspunten en visies en bij gebleken
overeenstemming gemeenschappelijk op te treden ten opzichte van
derden in het werkgebied alsmede het gezamenlijk uitvoeren van overeengekomen activiteiten ten behoeve van de partners, individuele ouderen en alle ouderen in het werkgebied.
Een belangrijke activiteit van het Convent is het onderhouden van contacten met het college van Burgemeester en Wethouders ten einde gezamenlijk de belangen van de ouderen in deze gemeente te behartigen en een verantwoord, sociaal ouderenbeleid na te streven.
SBOIJ is toegetreden tot dit Seniorenconvent.
Het Seniorenconvent vergadert regelmatig, 9 à 10 keer per jaar. In alle
vergaderingen wordt de gemeente vertegenwoordigd door steeds dezelfde ambtenaar. Hij vertegenwoordigt wethouder Kusters. Een of
twee keer per jaar komt de wethouder zelf naar de vergadering.
Op 7 april j.l. heeft een overleg plaatsgevonden met wethouder Kusters. Hierin is vooral gesproken over het functioneren van het Seniorenconvent. De wethouder sprak zijn tevredenheid uit over de samenwerking. Hij benadrukte dat de rol van deze samenwerkingsvorm een
tweerichtingsverkeer moet zijn. Het Convent moet duidelijk als voelhorens in de praktijk fungeren. Via de leden van de partners van het Convent kan een goede indruk verkregen worden wat er in de praktijk leeft.
Wensen en problemen kunnen door het Convent via de ambtenaar
goed kenbaar gemaakt worden aan de gemeente. De ambtenaar kan
de vragen e.d. uitzetten bij de verschillende medewerkers van de gemeente, antwoorden verzamelen en doorspelen aan het Convent. Anderzijds kunnen vragen, opmerkingen of problemen vanuit de gemeente goed via de ambtenaar bij het Convent neergelegd worden en
kan hij zo antwoorden en/of mogelijke oplossingen verzamelen en
door spelen naar de betreffende medewerkers.
T.a.v. de huishoudelijke hulp zei de wethouder dat er nieuw beleid in
ontwikkeling is. Het keukentafelgesprek krijgt hierin een leidende rol.
Er moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen huishoudelijke
hulp en verpleegkundige hulp. Dit zijn twee heel verschillende vormen
van hulp.
Er wacht ons dus werk op dit gebied. Uw hulp en steun is daarbij
noodzakelijk. Lever ons hiervoor uw informatie uit de praktijk.
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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: www.sboij.nl (nog in opbouw)
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