Editie 16-5 november - december 2016

Nieuwsbrief november - december 2016
Beste leden,
Voor u ligt de vijfde Nieuwsbrief van de
Senioren Bond Oude IJsselstreek.
We zitten midden in de herfst en de herfstkleuren zijn volop aanwezig.
Wat kan de natuur dan toch mooi zijn. Laten we er van genieten zo lang
het kan.
Na een zeer droge periode is het nu echt herfstachtig geworden en krijgen we te maken met regen en kou. Moeten we toch wel even aan wennen.
Ons seizoen 2016/2017 is weer volop in gang. Met een vaste kern hebben we al een aantal mooie wandelingen achter de rug. In onze ogen is
deze vaste kern nog iets aan de kleine kant. Er zouden nog best wat
meer wandelaars mee kunnen doen. Dat vergroot de gezelligheid.
Het fietsseizoen is afgesloten. We hebben prachtige tochten achter de
rug. Wat betreft deze tochten kunnen de fietsen nu in het vet, maar het
lijkt verstandig dat niet te doen. Blijf individueel fietsen en zorg zo dat uw
conditie op peil blijft, want eind april 2017 starten we weer met de fietstochten. En daar wilt u dan toch ook weer aan meedoen en van genieten.
Met een zeer geslaagde, informatieve excursie naar het Grolsch museum in Groenlo zijn de themamiddagen van start gegaan. De tweede
thema middag is aandacht aan de bijenhouderij besteed, in november
staat de voorlichting over de blindengeleidehonden op het programma en
voor december staat weer het stamppottenbuffet geagendeerd en dat wilt
u natuurlijk niet missen. Verder op in deze Nieuwsbrief meer over deze
activiteiten.
In vergelijking met Amerika is het hier politiek gezien nog erg rustig en
netjes. In Amerika stijgt de spanning. De verkiezingscampagne is daar
werkelijke een dwaze soap geworden. Modder gooien een veel geld verkwisten en dan nog blijft de vraag “Doet hij het of doet hij het niet”.
Hopelijk verloopt de komende verkiezingscampagne hier in Nederland
ordentelijker en netter. Laten wij ons fatsoen bewaren.
Met deze Nieuwsbrief willen wij u informeren over de ontwikkelingen binnen de SBOIJ en de komende activiteiten.
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Agenda
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
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nov.
nov.
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dec.
dec.
dec.

Wandelen
Soos
Rijbewijskeuring
Themamiddag “Blindengeleidehonden”
Rijbewijskeuring
Wandelen
Soos
Bingo met stamppottenbuffet.

Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Woensdag

4
10
14
18

jan.
jan.
jan.
jan.

Soos
Wandelen
Rijbewijskeuring
Themamiddag

Informatie bij de agenda
Wandelen
Voor dinsdag 1 november, 6 december en 10 januari worden wandeltochten uitgezet in Varsseveld e.o of
buiten Varsseveld. De wandelingen
beginnen om 13.30 uur. We vertrekken vanaf de “van Pallandthal”. Of
we starten de wandeling bij de “van
Pallandthal” of we reizen samen naar
een plek buiten Varsseveld om daar te gaan wandelen.
De wandeling in januari is i.v.m. nieuwjaarsvisites van een aantal wandelaars verzet naar de tweede dinsdag in januari. We gaan dan op 10 januari 2017 de traditionele nieuwjaarwandeltocht naar “Oberink” wandelen.
Bij de familie Dijkman zullen dan proosten op het nieuwe jaar en onder
het genot van een drankje en een hapje gezellig uitrusten van het eerste
deel van de wandeling.
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
De eerst volgende fietstocht wordt eind april 2017 gehouden.
Nieuwsbrief nov.-dec. 2016

3

Soosbijeenkomsten
De eerstvolgende Soosbijeenkomst is op woensdag 2 november. De
daarop volgende is op woensdag 7 december en vervolgens op woensdag 4 januari.
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.

Themamiddag woensdag 16 november 2016.
De themamiddag in november staat in het teken van de
KNGF Geleidehonden. Het Koninklijk Nederlandsch
Geleidehonden Fonds komt een voorlichtingsmiddag
verzorgen over het opleiden van en het begeleiden door
de blindengeleidehonden.
Deze middag zal worden verzorgd door mevrouw Carien
Elzenga, ambassadeur van het KNGF en zal daarvoor
haar blindengeleidehond Sofie meebrengen.
Blindengeleidehondenbazen zijn blind of zeer slechtziend. Naast het verstrekken van informatie over het werk van KNGF
Geleidehonden, kunnen zij uit eigen ervaring vertellen hoe het is om een
visuele handicap te hebben en welke rol de geleidehond in hun leven
speelt.
De themamiddag is in “D’ Olde Mölle”, de aanvang is om 14.30 uur en
toegankelijk voor leden en niet leden.
Wij verwachten u allen op deze interessante middag.
Bijeenkomst 14 december; Kerstbingo
Voor woensdagmiddag 14 december staat voor onze leden de laatste
bijeenkomst van 2016 met de Kerstbingo en aansluitend het bekende
stampottenbuffet op het programma.
Het zal weer een gezellige bijeenkomst worden en er zijn leuke prijsjes
te winnen. Het eten zal ook nu prima in orde zijn.
We moeten weten voor hoeveel mensen er gekookt en gebraden moet
worden, daarom dient u zich aan te melden voor deze middag. Dat kan
tot en met 10 december a.s. bij Hetty Slangewal, tel. 0315-248860 of bij
Hanny Sessing, tel. 0315-237457.
Voor het bestrijden van de kosten van het buffet en een drankje wordt er
van de deelnemers een bijdrage gevraagd van € 15,- per persoon. Dit
bedrag kan bij binnenkomst in de zaal worden betaald.
De bijeenkomst is bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; aanvang 14.30 uur.
Wij rekenen op U.
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Rijbewijskeuringen
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 5
november en 3 december 2016 en vervolgens in 2017 op de zaterdagen
14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni en 8 juli.
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.
In september is het lesseizoen 2016 -2017 weer van start gegaan
met een cursus voor beginners en een cursus voor gevorderden.
Alle cursussen en workshops worden gegeven in het leslokaal in
het Borchuus, Kerkplein 3, 7051 CX Varsseveld.
De lessen worden gegeven in kleine groepen, zodat het onderwijs
persoonlijk is gericht en iedere cursist voldoende aandacht krijgt.
In de cursus gebruikt u uw eigen laptop, iPad of Tablet .
We bieden de volgende cursussen of workshops aan.

Computercursus voor Beginners
Deze cursus is bedoeld voor beginnende computergebruikers.
Inhoud: uitleg over computerapparatuur, het leren werken met Windows 10, tekstverwerking (Word), internet en e-mail.
De cursus telt 10 lessen op achtereenvolgend 10 dinsdagochtenden, van 9.30 uur tot 11.30 uur.
De cursus is gestart op dinsdagmorgen 20 september 2016. Een
volgende cursus zal bij voldoende deelname starten in januari
2017.
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Het lesgeld bedraagt € 60,00, de kosten van het lesmateriaal bedragen € 20,00 en de kosten van de tijdens de cursus genoten
consumpties (koffie / thee) bedragen € 15,00.
Computercursus voor Gevorderden
Deze cursus is een vervolg op de cursus voor beginners (zie hierboven) en voor diegene die reeds enige kennis hebben van de
computer. In deze cursus wordt uitgebreider ingegaan op tekstverwerking (Word) en veilig internetten en e-mailen. Ook is er een
korte kennismaking met het rekenprogramma Excel. Verder het
gebruik van extern geheugen: zoals USB sticks en foto’s van camera halen.
De cursus telt 10 lessen op achtereenvolgend 10 donderdagochtenden, van 9.30 uur tot 11.30 uur.
De cursus is gestart op donderdagmorgen 22 september 2016.
Bij voldoende deelname start een volgende cursus in januari 2017.
Het lesgeld bedraagt € 60,00, de kosten van het lesmateriaal bedragen € 20,00 en de kosten van de tijdens de cursus genoten
consumpties (koffie / thee) bedragen € 15,00.
Leden van SBOIJ ontvangen € 10,- korting op het lesgeld van beide
cursussen.

Workshop iPad
In deze workshop leert u het werken met de iPad.
De workshop telt 5 lessen à 2 uur op achtereenvolgend 5 woensdagmiddagen van 14.00 uur - 16.00 uur
Het lesgeld bedraagt € 30,00, de kosten van het lesmateriaal bedragen € 15,00 en de kosten van de tijdens de cursus genoten
consumpties (koffie / thee) bedragen € 7,50.
Deze workshop is nog niet volgeboekt; aanmeldingen zien wij
gaarne tegemoet.
De start van de workshop is zodra er voldoende deelname is.
Workshop Tablet (Samsung)
In deze workshop leert u het werken met de Tablet. De workshop
telt 5 lessen à 2 uur.
De workshop telt 5 lessen à 2 uur op achtereenvolgend 5 woensdagmiddagen van 14.00 uur - 16.00 uur
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Het lesgeld bedraagt € 30,00, de kosten van het lesmateriaal bedragen € 15,00 en de kosten van de tijdens de cursus genoten
consumpties (koffie / thee) bedragen € 7,50.
Deze workshop is volgeboekt en start op woensdag 16 november
2016.
De start van de volgende workshop is in 2017 zodra er voldoende
deelname is. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij. Uw aanmeldingen zien wij gaarne tegemoet.
Leden van SBOIJ ontvangen € 5,- korting op het lesgeld van beide
workshops.

Naast deze cursussen en workshops kan ook hulp en advies verkregen worden bij het invullen van formulieren of het aanschaffen
van een computer, iPad of tablet.
Uitbreiding computeronderwijs
We krijgen steeds meer de indruk dat vele oud-cursisten en computergebruikers behoefte hebben aan cursus smartphone of korte
herhalingslessen voor bepaalde onderdelen. Wij overwegen aan
die behoefte tegemoet te komen. Daarom willen we graag weten of
die behoefte er inderdaad is en zo ja voor welke onderdelen of onderwerpen. Hebt u die behoefte, laat het ons dan weten, zodat wij
daar mogelijk een programma voor kunnen ontwikkelen.
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).
*-*-*-*-*-*-*

Dynamic Tennis
In de vorige Nieuwsbrief hebben we in het artikeltje “Bewegen is
gezond” geschreven over het belang van bewegen voor onze gezondheid. N.a.v. dit artikel werden we gewezen op de aanwezigheid van Intenva, de Dynamic Tennis club in Varsseveld.
Ook deze club biedt goede mogelijkheden op het gebied van bewegen.
Dynamic tennis is een lichte sport voor iedereen, zowel man als
vrouw, jong of oud, De inspanning en ontspanning verbonden aan
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het spelen van deze sport zijn zelf te doseren. Iedereen die redelijk
goed ter been is, kan Dynamic Tennis spelen. Er is niet veel kracht
nodig en het speelveld is goed te belopen door zijn beperkte afmetingen. Het spel is niet blessuregevoelig. Enig spelinzicht is wel belangrijk voor een goede bevrediging in het spel.
Dynamic Tennis is een tennissport die het midden houdt tussen
lawntennis en tafeltennis, waarbij de voordelen van beide sporten
zijn gecombineerd.
Het spel is gemakkelijk aan te leren zonder langdurige oefening
vooraf.
Al vrij snel wordt de speelvreugde aan het spel beleefd.
Het spel wordt gespeeld op een badmintonveld met het net op 85
cm hoogte.
Omdat deze sport goed past in programma’s om meer te bewegen
in het belang van uw gezondheid, beveelt SBOIJ deelname aan
deze sport aan. De Varsseveldse club heeft nog ruimte voor een
aantal spelers.
Meer informatie over deze sport en de club kunt u verkrijgen bij
Henk Heusinkveld, Merelstraat 28, 7051 XM Varsseveld, tel. 0315230170. E-mail: info@henkheusinkveld.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.

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
Nieuws vanuit de FASv
De FASv is een feit. Nadat op 29 september jl. de Statuten zijn gepasseerd en inschrijving bij de Kamer van
Koophandel heeft plaatsgevonden, is de Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen FASv per 1 oktober van start gegaan.
In korte tijd is er veel werk verzet en is er al veel bereikt, maar er
moet ook nog het een en ander gebeuren.
Kortingen bij Zorgverzekeraars
Er is met diverse zorgverzekeraars overleg geweest en zijn contracten afgesloten over kortingen.
Via de FASv kunnen nu al onze leden gebruik maken van een collectiviteitskorting op zorgverzekeringen. De hoogte van deze kortingen en de verzekeringen waarbij deze kortingen kunnen worden
verkregen zijn weergegeven in onderstaand schema.
Schema, kortingen premie ziektekosten 2017
Verzekeraar

Korting basis

Korting aanvullend

Korting tandarts

CZ
De Friesland
Salland
Avero Achmea²
Delta Lloyd
OHRA
ONVZ
Univé

5%
6% ¹
5%
7,5%
8%
7%
3%
8%

geen

VGZ

8% Ruime Keuze
en Eigen Keuze
5% Goede Keuze
5% VGZ Vitaal³
7%

geen
6%
5%
10%
10%
7%
7%
10% Goed; Beter; Best
10% VGZ Goed,
Beter en
Best
7%

Partnerregeling⁴
10% tandverzorging 250,
500 en 750

Zorg en Zekerheid
PMA-Menzis⁵

7% Basis en Basis vrij
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1)Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende verzekeringen
daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10%.
2) Avera Achmea, Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep.
3) Speciaal voor 50-plussers. VGZ geeft hoge korting mantelzorg bij alle
aanvullende verzekeringen. Kosten van voorkeursgeneesmiddelen worden niet verrekend met verplicht of vrijwillig eigen risico. Gratis persoonlijk advies bij wachtlijstbemiddeling, mantelzorg, etc.
4) Optie om tandartskosten te delen met een partner als die op dezelfde
polis is bijgeschreven. Effect: de niet gebruikte vergoeding voor de een
kan gebruikt worden door de ander.
5) Individuele verzekerden kunnen de korting rechtstreeks verkrijgen via
PMA Nieuwerkerk aan den IJssel. Verzekerden dienen zich jaarlijks bij
PMA in te schrijven. Tel.: 0800-2040. Website: PMA zorgverzekering
2017.
Medio november a.s. zullen de meeste premies van de verzekeraars bekend zijn, zodat iedereen kan bekijken wat het effect van de kortingen is
op de uiteindelijke premie die betaald moet worden.
Vraag dan bij uw verzekering naar de korting die u kunt krijgen als lid van
SBOIJ.

Belastingservice
De belastingservice, d.w.z. de hulp bij het invullen van de belastingaangifte komt ook voor elkaar. Met de belastingdienst zijn hierover reeds afspraken gemaakt. Maar omdat de belastingdienst het dit jaar totaal anders gaat aanpakken, moeten daar nog wel afrondende besprekingen
over plaatsvinden, om het goed voor u te regelen. Dat geldt overigens
ook voor de andere ouderenbonden.
Wij als plaatselijke seniorenvereniging hebben over dit onderwerp ook
overleg met andere seniorenverenigingen in de regio en streven daarbij
naar zoveel mogelijk samenwerking. We zullen waarschijnlijk nog een of
twee nieuwe vrijwilligers nodig hebben om deze hulp bij de belastingaangiften mogelijk te kunnen maken. Als dat u iets lijkt, neemt u dan contact
op met het secretariaat.
In de volgende Nieuwsbrief meer over deze service aan de leden.
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Ledenwerving
Bij de start in januari hebben we gesteld dat we aan het eind van
het jaar 150 tot 175 leden wilden hebben. Dit punt hebben halverwege het jaar al bereikt. We tellen nu 178 leden. Daarom heeft het
bestuur dit streefgetal bijgesteld Ons streven is nu tegen het einde
van het jaar 250 leden tellen. Wij doen daarom een beroep op u
om hier actief aan mee te helpen.
Om het toetreden als lid te stimuleren heeft het bestuur besloten
dat een ieder die vanaf lid wordt dit jaar geen contributie behoeft te
betalen, maar dat zijn of haar contributieplicht ingaat per 1 januari
2017.
Dit is mede ingegeven door het feit dat vele van onze oude vrienden voor dit jaar al contributie betaald hebben bij de bond waar zij
per 1 januari 2016 lid waren en daarom nog niet zijn overgestapt
naar ons, ondanks het feit dat zij SBOIJ sympathiek vinden en
daar wel lid wilden worden. Wij vragen u daarom nog eens goed in
uw vrienden en kennissenkring rond te kijken en om deze vrienden
aan te sporen lid van SBOIJ te worden. Stappen ze over dan moeten ze hun lidmaatschap bij hun huidige organisatie wel tijdig, dat
wil zeggen zeker voor 1 december a.s., opzeggen. Indien nodig
zijn wij bereid hen daarbij te helpen.

SBOIJ, dè bond voor alle 50-plussers
Waarom lid worden
Ieder lid heeft een eigen reden om lid te zijn. De een is lid uit solidariteit met de doelstellingen van SBOIJ. Een ander sluit zich aan
vanwege de activiteiten die worden georganiseerd, de service die
de SBOIJ verleent of de voordelen en de kortingen die als SBOIJlid verkregen kunnen worden.
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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: ………………………………………………………….
Aktie: bij aanmelding vóór 1 januari 2017 betaalt u geen contributie over 2016
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Terugblik
“Brouwhuys De Lange Gang”
Na enkele maanden vakantie is woensdagmiddag 21 september weer gestart met de themamiddagen. Er werd een
bezoek gebracht aan het Grolsch mini museum “Brouwhuys De LangeGang”. In de Kevelderstraat te Groenlo.
Een magische plek, want hier stond de wieg van het Grolsch bier. Hier is
een virtuele reis door de geschiedenis van Grolsch gemaakt.
Na ontvangst met koffie, werd de roemrijke geschiedenis van Grolsch
vertelt en werd een inzicht gegeven inzicht in het brouwproces.
Dit pand is in 1615 gekocht door Willem Neerfeldt om er een bierbrouwerij in te vestigen. Daarmede heeft 400 jaar terug de basis gelegd voor de
Grolsch Bierbrouwerij. In dit pand is nu een café gevestigd. Uitbater Tom
Rooks heeft in het afgelopen jaar het pand een ware metamorfose laten
ondergaan. Samen met Grolsch heeft hij het pand sfeervol ingericht en
zo samen het erfgoed veilig gesteld en kan het bewaard worden. Muurschilderingen en accessoires vertellen in verschillende zalen de historie
van het biermerk.
In de kelder met gewelven werd een film vertoond over het leven van Peter Kuijper, de schoonzoon en opvolger van Neerfeldt. In deze film vertelt de meesterbrouwer zelf de geschiedenis, precies op de plek waar het
eerste Grolsch bier werd gebrouwen.
Boven krijgt het verhaal een vervolg. De originele put, waar Neerfeldt en
Kuijper hun water uit putten voor het bier, bestaat nog. De ruimte er omheen is ook weer aangekleed als een bioscoopje, waar verschillende
strak vormgegeven filmpjes draaien over het bier en de brouwerij.
De bezoekers hebben genoten van deze gezellige, informatieve excursie. Niet onvermeld mag blijven dat zij natuurlijk het smakelijke, aangeboden oer biertje hebben geproefd.
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Bijenhouderij
De themamiddag van woensdag 12 oktober stond in het teken van de bijenhouderij of wel het imkeren.
Dick Wassink en Marius van Lienden hebben een presentatie verzorgd.
Dick heeft voor de pauze verteld over de Bijenvereniging Varsseveld e.o. Het is een zeer actieve vereniging
met 60 leden en midden 30 donateurs. Door haar activiteiten heeft de vereniging veel belangstelling vanuit de
omringende gemeenten. De vereniging organiseert diverse activiteiten voor haar leden, zoals het jaarlijkse
samen reizen met de bijenvolken naar de koolzaadvelden. Ging men vroeger naar de Groninger akkers, nu
gaat men naar de omgeving van Emmerik. Afgelopen
voorjaar zijn daar 282 bijenvolken gedurende vijf weken
gestationeerd voor het binnenhalen van koolzaad honing.
Een andere belangrijke activiteit is het depot bij fruitbedrijf Peppelman.
Hier zijn allerlei producten en imkermaterialen te koop. Vanuit de verre
omgeving komen belangstellenden en bijenhouders hier naartoe om informatie en inkopen. De belangstelling voor de bijenhouderij is de laatste
jaren groeiende. Op een rustige en duidelijke wijze vertelde Wassink
over zijn interessante liefhebberij die hij nu al 40 jaar beoefent. Imker
wordt je niet vanzelf; je moet liefhebber zijn en de nodige kennis vergaren. Imkeren is een vak. Een cursus volgen en daarna regelmatig bijscholen.
Na de pauze heeft Marius van Lienden het leven van de
bijen uit de doeken gedaan. De bij is een uniek insect;
het is een goede bestuiver, is bloemvast hetgeen wil
zeggen dat de bij de bloem blijft bezoeken tot de nectar
stroom eindigt. Bijen vormen een volk en overwinteren
als volk. Bijen voeren binnen het volk taken uit. Zo kennen we de koningin, de werksters en de darren. De laatste leven van april tot half augustus. Dan zit hun taak,
het bevruchten
van de jonge koninginnen, er op.
Dick en Marius hebben een interessante, leerzame presentatie
over de bijen verzorgd. In de
pauze zijn de verschillende honigsoorten geproefd.
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Dag van de Ouderen 2016
Zaterdag 24 september kon de voorzitter van het organisatie
comité, Henk Rootmensen bij “De Radstake” weer een volle
zaal welkom heten.
Het thema voor deze dag was dit jaar “Eenzaamheid onder
ouderen”. Dit thema sloot goed aan bij de landelijk opgezette
‘Week van de eenzaamheid’, waarin deze dag viel. Voor de
behandeling van dit thema waren uitgenodigd de heer J. Boermans van
‘Coalitie erbij’ uit Utrecht en de heer J. Hoogeveen, locatiedirecteur van
De Schuylenburgh; hij vertegenwoordigde de Silvoldse werkgroep “Eenzaamheid”.
Boermans legde uit wat eenzaamheid is en inhoud en hoe
het ontstaat en hoe dit bestreden moet worden.
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam of verlaten Het is
een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je
voelt je niet verbonden met de wereld en met anderen om
je heen. Het is een persoonlijke beleving. Eenzaamheid
laat zich moeilijk herkennen. De oorzaken zijn moeilijk te
achterhalen. Eenzaamheid is moeilijk te bestrijden en op
te lossen. Er voor elkaar zijn is heel belangrijk en vaak
moet de oplossing vanuit je zelf komen.
Hoogeveen presenteerde het in Silvolde op gezette project
Eenzaamheid.
Doel project eenzaamheid
• Versterken van sociale competenties d.w.z. het zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, en probleemoplossend
vermogen bij eenzamen
• Samenwerking van organisaties die de kerngroep vormen om een
signaleringsnetwerk te bewerkstelligen voor het inrichten van een
meldpunt met als doel het tegengaan van eenzaamheid.
• Zorgen voor een actuele sociale kaart voor een overzichtelijk, gevarieerd aanbod aan activiteiten; begeleiding individueel of in groepsverband.
• Aanbieden van scholing aan vrijwilligers.
Er is een meldpunt ingesteld waar men terecht kan voor informatie, aanmelding en advies.
Na de pauze werd het toneelstuk “Bi’j de dokter” opgevoerd.
Geheel wederom een geslaagde dag.
*-*-*-*-*

(Op de website worden uitvoerigere verslagen van deze 3 activiteiten geplaatst.)
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