Editie 16-3 juli-augustus 2016

Nieuwsbrief juli-augustus 2016
Beste leden,
Voor u ligt de derde Nieuwsbrief van de
Senioren Bond Oude IJsselstreek.
De zomer heeft zijn intrede gedaan en dat ook direct goed laten
merken. Veel water overlast en op vele plaatsen enorme schade
aangericht. Hoe de zomer verder zal verlopen is nog moeilijk te zeggen, maar één ding staat vast; het wordt een zomer met weer
nieuwe records.
Ook voor de gemeente Oude IJsselstreek breekt een nieuwe zomer
aan. De laatste paar weken is de gemeente in de pers nogal negatief voor het voetlicht gebracht. Hopelijk begint op 8 juli met het aantreden van de nieuwe burgermeester Otwin van Dijk, voor de Oude
IJsselstreek een mooie en stabiele zomer en keert de zo dringend
nodige rust spoedig terug. Voorwaar een mooie opdracht voor de
nieuwe burgermeester om dit waar te maken.
Voor velen, jong en oud, was de achter ons liggende maand ook
een maand van spanning. De meeste examens zijn afgelegd en is
in de meeste gevallen het afwachten wat de uitslag werd ook achter
de rug. Hebben uw kleinkinderen de belofte waar gemaakt en het
fel begeerde diploma verworven, dan mocht u zeker over de brug
komen en mee delen in de feestvreugde. Viel de uitslag tegen, dan
rustte er een zware taak op uw schouders, nl. het kleinkind troosten
en samen met hem of haar de teleurstelling verwerken. We hopen
dat dat niet nodig is geweest, maar dat u mocht feesten.
De Engelsen hebben gesproken; Brexit is een feit. Hoe nu verder en
wat zijn de gevolgen voor ons. Veel vragen en onzekerheden. De
crisis waren we ontworsteld, hopelijk storten de Britten met hun
Brexit ons nu niet opnieuw in een crisis.
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
In de maanden juli en augustus worden er in verband met de vakanties
geen wandeltochten georganiseerd.
De 1e wandeling na de vakantie is op dinsdag 6 september en zal in Varsseveld en omgeving zijn. Het vertrek is 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.

Fietsen
In juli wordt er vanwege de vakantie geen fietstocht georganiseerd.
De eerste fietstocht na de vakantie staat gepland op de laatste woensdag
van de maand augustus. Voor woensdag 31 augustus hebben de coördinatoren Fietsen een mooie tocht uit gestippeld.
Ze hebben ook al mooie tochten uitgezet voor woensdag 28 september en
woensdag 26 oktober.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld.
Met als vertrektijd 13.30 uur.
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.
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Soosbijeenkomsten
In juli en augustus wordt er geen Soos gehouden.
De eerstvolgende Soosbijeenkomst is op woensdag 7 september.
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.
Heeft u interesse, kom dan gerust eens kijken.

Bezoek Grolsch Museum te Groenlo
Voor woensdag 21 september staat gepland een bezoek aan
het Grolsch mini-museum “Brouwhuys De Lange Gang”. Het is gevestigd in het geboortehuis’ van Grolsch aan de Kevelderstraat in Groenlo,
dat in 1615 door aartsvader Willem Neerfeldt werd gekocht om er een
brouwerij in te vestigen.
Muurschilderingen en accessoires vertellen in verschillende zalen de historie van het biermerk. In het Brouwhuys, wordt uitleg gegeven over bier,
brouwen en Grolsch. Daarna worden we meegenomen naar de oude kelder onder het pand, die is ingericht als een mini-bioscoop. Daar draait een
korte speelfilm over de ontstaansgeschiedenis van de brouwerij.
Het belooft een interessante middag te worden.
Het is de bedoeling dat we gezamenlijk in enkele auto’s naar Groenlo rijden. We vertrekken vanaf de “van Pallandthal” om 14.15 uur. Om te weten
met hoeveel personen we gaan, is opgave van deelnam noodzakelijk. Opgave voor 18 september en nadere informatie bij Hetty Slangewal, tel.:
0315- 248860 of per email: slang79@hetnet.nl.
De kosten van deelname bedragen € 6,50; te voldoen bij het vertrek.

Themamiddag woensdag 12 oktober 2016.
De themamiddag in oktober wordt niet op de derde woensdag gehouden, maar op de tweede woensdag van oktober. Dit i.v.m. de
jaarlijkse vogeltentoonstelling die in de derde week in “D’Olde Mölle”
wordt gehouden.
Dag van de Ouderen 2016
Zaterdag 24 september wordt deze dag weer gehouden bij “de
Radstake” op de Heelweg. Het ochtendprogramma staat in het teken van Eenzaamheid. Het middagprogramma brengt weer een toneelstuk. In de volgende Nieuwsbrief meer info.
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Rijbewijskeuringen
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 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 ).
*-*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Begin juni is het eerste cursus seizoen afgesloten. In
3 maanden tijd zijn twee
computercursussen voor
beginners en een voor gevorderden gegeven. Daarnaast zijn twee cursussen
Tablet en een cursus IPad
en een cursus Foto-bewerken gegeven. De deelnemers aan de computercursus ontvingen aan het eind van de cursus een
certificaat, ten bewijze van het succesvol volgen van de cursus. Totaal zijn
16 certificaten uitgereikt. Voorwaar een mooi succes voor de nog zeer
jonge SBOIJ.
In september, begin van het nieuwe seizoen, wordt weer gestart met
meerdere cursussen. De belangstelling hiervoor is groot. De eerste cursussen voor september zijn al vol geboekt.
Eind augustus, begin september zullen we het programma voor het komende seizoen bekend maken. Opgave voor de cursussen is steeds mogelijk. Ook is het mogelijk bepaalde wensen kenbaar te maken. Wij bekijken dan wat wij hiervoor kunnen doen.
Nadere informatie over de cursussen of opgave voor de cursussen bij de
coördinator Gerard Wesseling; per email: gjwesseling@kpnplanet.nl of
per telefoon: 0315-243292 (gaarne na 18.00 uur).
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Sporten bij sportscholen
Het bestuur heeft contact gehad met de sportscholen Vital en Fit-in.
Onze leden kunnen onder dezelfde voorwaarden als voorheen de ANBOleden sporten bij deze instituten, d.w.z. de toen geldende kortingen gelden
ook nu.

Begeleid fietsen bij Azora
Uit een van de vele contacten die wij onderhouden met andere verenigingen en organisaties kwam het volgende voort.
In een gesprek met Rob van Krieken, fysiotherapeut verpleeghuis Den Es
(Stichting Azora) te Varsseveld, kwamen onze fietstochten ter sprake. Wij
fietsen in een grote groep. Voor sommige mensen is het fietsen in groepen beangstigend, ze voelen zich niet zeker en zijn bang te vallen of dat
ze het tempo niet kunnen bijhouden. Heel begrijpelijk. Toch willen zij wel
graag fietsen; niet alleen maar samen met een of twee anderen.
Rob van Krieken verzorgt op iedere woensdagmiddag vanuit Den Es “fietsen onder begeleiding”. Dat wil zeggen dat hij en een aantal vrijwilligers
mensen begeleiden, die graag een eindje willen fietsen. Als therapeut let
hij op uw wijze van fietsen en geeft hij aanwijzingen over veilig opstappen,
afstappen, afstand houden, zithouding en meer. Alles gericht op veilig en
prettig fietsen. Behalve bewoners van het verpleeghuis Den Es en van het
verzorgingstehuis De Bettekamp fietsen regelmatig ook thuiswonenden
mee. Hij bood aan dat ook leden van ons, die niet meer met onze fietsgroep mee kunnen of durven, bij Den Es aan het begeleid fietsen mogen
meedoen.
Wij vinden dit een prachtig aanbod en geven dat graag aan u door.
Samen zijn wij het over eens:
fietsen en in beweging blijven is gezond.
Bent u hierin geïnteresseerd en wilt u graag mee fietsen, meldt u dan aan
bij Rob van Krieken, email: fysiotherapie.denes@azora.nl

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 activiteiten, georganiseerd
of ondersteund door het bestuur.
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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

Van de Bestuurstafel
Keukentafelgesprekken
De afgelopen week zijn er nogal verontrustende berichten in de pers verschenen inzake het beleid van de gemeente Oude IJsselstreek rond de
keukentafelgesprekken. Volgens deze berichten voldoet de werkwijze van
de gemeente niet aan de geldende regels en voorschriften.
Wij als uw bestuur herkennen ons niet in deze berichten, want wij hebben
van u, leden geen seinen of aanwijzingen ontvangen over misstanden in
de behandeling van de aanvragen om zorg.
Het bestuur doet daarom een dringend beroep op u om misstanden die u
zelf of in familie of vrienden kring tegenkomt aan ons te melden. Niet alleen klachten, maar ook tevredenheid horen wij graag. Met uw informatie
kunnen wij stappen ondernemen en via het Seniorenconvent problemen
aankaarten bij de gemeente en verbetering bepleiten. Dat werkt beter dan
moeilijk of niet traceerbare vermoedens in de pers.
Via het Seniorenconvent onderhouden wij goede en vruchtbare contacten
met de gemeente.
+=+=+=+=+

Rabobank Clubkas campagne
In Nieuwsbrief nr.1 hebben wij u opgeroepen op de
SBOIJ te stemmen in de Rabobank Clubkas campagne.
Op de SBOIJ zijn 51 stemmen uitgebracht. Iedere stem had een waarde
van € 2.34. Dat betekent dat wij € 119,34 uit deze actie hebben ontvangen. Al degene die ons hun stem en dus steun hebben gegeven zeggen
wij hartelijk dank voor dit leuke resultaat voor onze kas.
+=+=+=+=+
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Terugblik
Jaarlijkse busreis
Ja zo mogen we busreis al wel noemen, want aan het eind van de dag
was de algemene conclusie “een mooie dag; volgend jaar weer”.
Woensdag 18 mei precies om 8.15 uur vertrok de bus met daarin 40 belangstellenden, vanaf de “van Pallandthal” richting Leerdam, alwaar een
bezoek werd gebracht aan de glasfabriek Royal Cristal.
Om 10.00 uur werden we
daar in showroom/shop
welkom geheten met een
kop koffie en een gebakje.
Vervolgens werd in het kort
de geschiedenis van het
glasblazen verteld. In 1765
is men begonnen met het
glasblazen. In 1887 is de
oude fabriek opgericht. De
familie Pelgröm is hier begonnen met glasblazen met
de mond. In de loop der jaren is door modernisering, nieuwbouw en diverse overnames de glasindustrie in Leerdam groot geworden.
Het huidige Royal Leerdam Crystal (RLC), opgericht in 1878 en in 1953
koninklijk geworden, produceert vanuit de oude fabriek en werkt met kwalitatief zeer hoogwaardige grondstoffen die het Leerdamse kristal zijn
unieke eigenschappen geeft: een bijzonder stralend effect door de hoge
brekingsindex van het materiaal, een prachtige helderheid en klankkleur,
een kleurvastheid vergelijkbaar met edelstenen en daarnaast ook nog
eens uitstekend geschikt voor slijpen en graveren.
De grondstof voor glas is zand, soda en kalk. Een
mengsel dat bij een temperatuur van 1500 graden
gesmolten wordt.
De grondstof voor kristal is kwartszand, potas en
lood.Door het lood is kristal veel zwaarder dan
glas, een kenmerkend verschil. Zo ook de klank en
de helderheid. Kijkend in de rand van een glas,
dan toont een kristallen glas een heldere witte
kleur en toont een gazen glas een grijze kleur. Na
deze kennis tot ons genomen te hebben, is in de
oude fabriek het ambachtelijke glasblazen bekeken. Hier beoefenen een klein aantal vakbekwame
mensen de glasblazerij met de mond.
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Zij maken echt kunstwerken. Dat bleek ook wel uit de prijskaartjes in de
showroom. Na de rondleiding in de blazerij konden we onder het genot
van een koffie in de showroom/shop de produkten bewonderen en kopen.
Door de prijskaartjes bleef het meer bij bewonderen dan kopen.
Omstreeks 12.00 uur zijn
we vertrokken richting
Maarssen, alwaar wij om
13.00 uur zijn ingescheept
voor de “Herentocht”, een
boottocht over de Vecht.
Aan boord hebben we al
varende de lunch gebruikt;
een lopend buffet op het
water. Al varende hebben
we 3 uren lang kunnen genieten van al het moois dat
de Vecht heeft te bieden.
Na de boottocht zijn we richting Didam gegaan, waar bij restaurant
Boszicht ( juffrouw Tok) van een goed verzorgd slotdiner werd genoten.
Rond halfnegen keerden we voldaan weer terug in Varsseveld.

( op de website verschijnt binnenkort een fotoreportage van deze reis)

Nieuwsbrief juli-aug. 2016

9

Themamiddag “Paardrijden Gehandicapten”
De themamiddag van
woensdag 15 juni stond
in het teken van de Ruitersport voor gehandicapten. Mevr. G van Everdingen heeft ons
een en ander over deze belangrijke tak
van sport verteld.
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.
In 1978 is men begonnen in de manege
Groot Deunk te Barlo. Vervolgens heeft
men 25 jaar gewerkt vanuit de manege Marhulzen te Groenlo en sinds
2013 is men gevestigd in het Hypisch Centrum de Achterhoek te IJzerlo.
Hier wordt heel goed en prettig samengewerkt met de eigenaren de fam.
Westerveld. Er zijn speciale voorzieningen getroffen en vriendelijke paarden beschikbaar om dit paardrijden mogelijk te maken. De lessen worden
verzorgd door instructrices speciaal geïnstrueerd voor het Paardrijden Gehandicapten.
Paardrijden betekent puur plezier voor mensen met een beperking. Bovendien heeft deze buitengewoon ontspannende bezigheid ook waardevolle therapeutische effecten. Het rijden en mennen is o.a. goed voor de
conditie en lichaamshouding. Bovendien wordenspieren die de ruiter/menner normaal niet gebruikt
in werking gezet door de bewegingen van het
paard en koets.
Van begin af aan heeft de SPG gewerkt met vele
vrijwilligers. Zonder inzet van deze vrijwilligers kan
de stichting nu eenmaal niet draaien.
Het werk dat zij doen, doen zij met hart en ziel.
Omdat zij ook de gehandicapte ruiters regelmatig
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in de les samen met de instructrices begeleiden, ontstaat er een speciale band.
Met veel geduld en met
ontzettend veel enthousiasme werken de vrijwilligers
dan ook met hen samen
Sponsorinq is een belangrijke inkomsten bron om het
paardrijden voor mensen met
een beperking mogelijk te
maken. Een andere belangrijke inkomsten bron is de regelmatig gehouden kledinginzamelingen.
Stichting Paardrijden Gehandicapten heeft de opbrengst hard nodig, want
zonder de kledinginzamelingen kan de stichting niet bestaan.
Doe mee met deze actie!!!!! en zet de zak buiten op de dag van inzameling. Een prachtige film verduidelijkte het verhaal.
We kijken tevreden terug op een geslaagde themamiddag.

**************
Website
De bouw, inrichting en vulling van de website vordert gestaag. Zeer binnenkort gaat deze de lucht in.
Het adres van de website is: www.sboij.nl

Tussen alle regen
door, waren er toch
nog mooie middagen
voor onze fietstochten

Er is van genoten
van twee fraaie
tochten
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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

SBOIJ, dè bond voor 50-plussers
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