Editie 17-1 januari - februari 2017

Bestuur en coördinatoren
Senioren Bond Oude IJsselstreek

wensen u allen een
gelukkig,
voorspoedig
en
bovenal gezond 2017
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Nieuwsbrief januari - februari 2017
Beste leden,
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van 2017.
2017 is één dag oud, als we beginnen met de samenstelling van deze
Nieuwsbrief. Binnen is het lekker warm, buiten is het koud en er ligt warempel een dun pakje sneeuw en dat geeft mooie beelden.
Vanuit SBOIJ gezien, kunnen we tevreden terug kijken naar 2016. Een
jaar terug bestonden we nog niet en nu zijn we een vitale bloeiende vereniging. Het streefgetal van 200 leden hebben we net niet gehaald, de
teller is op 187 blijven steken. Vanaf 20 januari is er veel werk verzet. De
vereniging is in de steigers gezet, diverse activiteiten zijn opgestart waaraan vele leden hebben deelgenomen. De Nieuwsbrief verschijnt regelmatig en de website geniet ook een goede belangstelling. Met een gezellige Kerstbingo met aansluitend een heerlijk stamppottenbuffet hebben
we 2016 afgesloten. En nu zetten we ons weer in voor een succesvol
2017. Het bestuur rekent hierbij op uw aller steun.
Maatschappelijk gezien laat 2016 verschillende gezichten zien.
Volgens de deskundigen hebben we in 2016 de economische crisis overwonnen. De laatste maanden zijn de beurzen stijgende en is de rente
ook iets gestegen. Daardoor hebben de beleggingen van de pensioenfondsen goed gerendeerd en is het waarschijnlijk niet nodig dat er gekort
moet worden op onze pensioenen. Hopen dat dit waarheid wordt. De
eerste berichten zijn gunstig.
Maar de onrust en de angst is helaas niet verdwenen, is eerder toegenomen. Oorlog en terreurdreigingen zijn nog steeds aanwezig. Natuurlijk
hopen we dat 2017 rust en orde zal brengen, maar wat zijn de vooruitzichten?? Wat zullen de gevolgen van de Brexit zijn? Wat zal Trump ons
brengen en zo zijn er nog vele vragen waar we ons in 2017 mee bezig
zullen moeten houden.
En hoeveel partijen zullen er in maart op het stembiljet prijken. Zullen we
door de bomen het bos nog zien en wat gaat dat betekenen voor de vorming van een nieuw kabinet? U kunt uw invloed laten gelden door te
gaan stemmen. Hoe groot zal die invloed zijn?
Maar ondanks al deze zekerheden gaan wij als SBOIJ vrolijk verder en
proberen van 2017 een even succes vol jaar als 2016 te maken. Laten
we er met zijn allen nog een schepje boven op doen, zodat we hier volgend jaar kunnen schrijven dat 2017 nog succesvoller was dan 2016.
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.
Voor dinsdag 10 januari, dinsdag 7 februari en dinsdag 7 maart 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 we 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.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos start het nieuwe jaar op woensdag 4 januari. De daarop volgende zijn op woensdag 1 februari en woensdag 1 maart.
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 18 januari.
De themamiddag in januari wordt verzorgd door Gerard Hubers. Hij zal
ons meenemen naar Suriname en in woord en beeld een indruk geven
van dit land.
De themamiddag is in “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is om
14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet-leden.
Wij verwachten u allen op deze interessante middag.

Themamiddag woensdag 15 februari.
De themamiddag van februari staat in het teken van “trouwen door de
tijd heen…”. Mevrouw Ina Timmer en de heer Arie Niks uit Doesburg
verzorgen een presentatie (lezing ondersteunt met beelden) over het
trouwen door de tijden heen. Zij stellen het op prijs dat u als bezoeker
van deze bijeenkomst uw trouwfoto of nog liever de trouwfoto’s van uw
ouders en grootouders, voor zover mogelijk, meebrengt. Zij kunnen aan
de hand van die foto’s iets vertellen over de tijd waarin dat huwelijk is gesloten.
Het belooft een leuke, interessante bijeenkomst te worden.
De bijeenkomst is bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; aanvang 14.30 uur
en toegankelijk voor leden en niet-leden.

Themamiddag woensdag 15 maart.
Woensdag 15 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
De uitnodiging met de agenda worden in de volgende Nieuwsbrief vermeld. Noteer nu alvast deze datum in uw agenda, want het is een belangrijk gebeuren. We blikken terug op het afgelopen jaar; het bestuur
legt rekening en verantwoording af en presenteert de plannen en de begroting voor het lopende en het komende jaar. En last but not least, we
krijgen belangrijk bezoek. Burgemeester Otwin van Dijk wil graag op verschillende wijzen kennismaken met de inwoners. Wij hebben hem uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan onze Algemene Vergadering. Hij heeft de uitnodiging aanvaard en zal onze vergadering bijwonen. Een mooie gelegenheid om met de burgemeester te praten en aan
hem uw vragen voor te leggen. Daar ruimen we tijd voor in.
Daarom rekenen wij op uw aller aanwezigheid.
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Busreis 17 mei.
Voor 17 mei staat de jaarlijkse reis gepland. Een bus is al besproken. De
bestemming staat nog niet geheel vast. Hierover zij de coördinatoren
Hetty en Hannie nog aan het onderhandelen. Zij doen hun best om er
weer een mooie reis van te maken. Daarom reserveer deze datum voor
deelname aan de reis. In de volgende Nieuwsbrief meer informatie over
reis en opgave deelname.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op zaterdag 14 januari
en vervolgens op de zaterdagen, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei,
10 juni en 8 juli.
Zie ook de meldingen in de plaatselijke pers en op onze web-site.
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 ).

10 jaar Buurtzorg.
Buurtzorg bestaat 10 jaar en dit wil men vieren. Zaterdag 28 januari zal
dit plaatsvinden in het Borchuus. Buurtzorg wil die zaterdagmiddag een
Infomarkt organiseren. Ook wij zijn daar voor uitgenodigd en dus zullen
wij daar met een stand met informatie over de SBOIJ aanwezig zijn. Ook
daar ontmoeten wij u graag.
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Computercursussen
Computercursus 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 start op dinsdag 10 januari a.s. en telt 10 lessen, ’s morgens van 9.30 – 11.30 uur.
Deze cursus is vol geboekt, de volgende start eind maart-begin
april. Hier zijn nog enkele plaatsen vrij.
Computercursus Gevorderden:
Deze cursus is een vervolg op de cursus voor beginners en diegene die reeds enige kennis hebben van de computer. In deze cursus wordt uitgebreider ingegaan op tekstverwerking (Word) en veiliger internetten en e-mailen.
De cursus start op donderdag 12 januari a.s. en telt 10 lessen, ’s
morgens van 9.30 – 11.30 uur.
In deze cursus is nog een enkele plek vrij. De volgende start eind
maart-begin april. Opgave voor deze cursus is mogelijk.
Het lesgeld voor de computercursussen 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
deze cursussen.
Workshop iPad (Apple):
In deze workshop leert u het werken met de iPad.
De workshop start op woensdag 25 januari en telt 5 lessen, ’s middags van 14.00-16.00 uur. Voor deze workshop zijn nog plaatsen
vrij. De volgende workshop start eind maart-begin april.
Uw aanmelding zien wij gaarne tegemoet.
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.
Leden van SBOIJ ontvangen € 5,- korting op het lesgeld van deze
workshop.
Nieuwsbrief jan.-febr. 2017

7

Nadere informatie over deze cursussen of opgave voor deze cursussen bij de coördinator Gerard Wesseling; per email: gjwesseling@kpnplanet.nl of per telefoon: 0315-243292 (gaarne na
18.00 uur). Zie ook www.sboij.nl
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.
*-*-*-*-*-*-*

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 van 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
Vrijwillige Ouderen Adviseur VOA.
Afgelopen najaar heeft de SBOG (Samenwerkende
Bonden van Ouderen in Gelderland ) voor de laatste
keer een opleiding tot Vrijwillige Ouderen Adviseur
VOA verzorgd. Van onze zijde heeft Gerard Hubers
deze opleiding gevolgd. Op 1 december is de cursus
afgesloten met het uitreiken van de certificaten aan
de cursisten die de cursus met goed gevolg hebben
gevolgd. Ook Gerard voldeed aan de eisen en heeft
het certificaat VOA in ontvangst mogen nemen. Proficiat. Gerard wil zich inzetten als VOA.

Korting zorgpremie.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheden die het lidmaatschap van SBOIJ biedt op het gebied van kortingen
op de zorgpremies. Die korting moet u zelf aanvragen. Behoort uw verzekering ook tot de door de FASv gecontracteerde verzekeringsmaatschappijen en hebt u de korting gekregen?
Is het u niet gelukt en waren er problemen, neem dan gerust contact op
met het secretariaat. Samen proberen dan een en ander op te lossen.

Belastingservice.
De belastingservice, d.w.z. de hulp bij het invullen van de belastingaangifte komt ook voor elkaar. Met de belastingdienst zijn hierover afspraken
gemaakt. In januari worden de invulhulpen geschoold, c.q. bijgeschoold.
Voor de SBOIJ treden de volgende leden op als Belastinginvulhulp.
Gerard Wesseling Houtmolenstraat 5, 7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-243292 e-mail: gjwesseling@kpnplanet.nl
Gerrit Hengeveld Kievitstraat 5, 7051 XW Varsseveld
Tel.: 0315-243136 e-mail: g.j.hengeveld@gmail.com
Bernard Bussink Van Wischstraat 59, 7061 ZW Terborg
Tel.: 0315-324654 e-mail: BuWisch@outlook.com
Ton Knikkink
Havikenhof 6, 7051 WB Varsseveld
Tel.: 06-12863353 e-mail: tonknikkink@concepts.nl
Wilt u hulp bij de invulling van uw belastingaangifte, neem dan contact op
met een van deze personen.
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Huishoudelijk Reglement.
De oprichtingsvergadering d.d. 20 januari 2016 heeft de Statuten vastgesteld. Het concept Huishoudelijk Reglement kon toen niet worden behandeld, omdat dit moest worden afgestemd op de vastgestelde Statuten.
Het bestuur heeft dit gedaan en in haar vergadering van 29 november
2016 het concept vastgesteld. Voor de komende Algemene Vergadering
zal dit concept ter behandeling en vaststelling worden geagendeerd. Opdat een ieder kennis kan nemen van dit concept, zal dit vanaf 1 maart
2017 op het secretariaat ter inzage liggen. Ook zal het vanaf 1 maart op
de website ter inzage staan; ( pagina “Over SBOIJ / Het bestuur”). Wilt u
een exemplaar ter bestudering ontvangen, dan kunt u dit bij de secretaris
per email aanvragen, waarna u het per email zult ontvangen.
+=+=+=+=+=+

Sporten bij Fit in.
We hebben het al vaker geschreven “Bewegen is gezond”. Wij bieden u
daarvoor al mogelijkheden. Denk aan het wandelen en fietsen. Maar ook
sporten bij sportscholen is een belangrijke factor voor onze gezondheid.
Uit de contacten die enkele van ons met Fit in hebben is een voorstel van
de zijde van Fit in voortgekomen. Fit in biedt ter kennismaking aan een
uur sporten te verzorgen en wel op een dinsdagmiddag van 13.00 uur tot
14.00 uur. Wij willen dit graag met Fit in organiseren, maar dan moeten
we wel weten of hiervoor voldoende belangstelling bestaat.
Bent u hierin geïnteresseerd en wilt u wel eens kennismaken met het
sporten in een sportschool, dan is dit een unieke gelegenheid. Meld u
daarom aan voor deze kennismaking. Een telefoontje of een emailbericht
naar het secretariaat is voldoende. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze middag en ontvangt u de uitnodiging.

Ledenwerving.
We tellen nu 187 leden. Ons streven is nu tegen het einde van 2017 minstens 250 leden te tellen. Wij doen daarom een beroep op u om hier actief aan mee te helpen.

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 SBOIJ-lid 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: ………………………………………………………….
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Terugblik
KNGF Geleidehonden.
De themamiddag van woensdag 16 november stond in het teken van de
KNGF Geleidehonden. Het Koninklijk Nederlandsch Geleidehonden
Fonds verzorgde een voorlichtingsmiddag over het opleiden van en het
begeleiden door de blindengeleidehonden.
Hiervoor was mevrouw Carien Elzenga, ambassadeur van het KNGF en
haar blindengeleidehond Sofie naar Varsseveld gekomen. Carien is zelf
slechtziend en Sofie is haar derde geleidehond. De twee zijn zeer aan elkaar gehecht. Uit eigen ervaring vertelde zij hoe het is om een visuele
handicap te hebben en welke rol geleidehond Sofie in haar leven speelt.
Daarnaast heeft zij allerlei informatie over het werk van KNGF Geleidehonden verstrekt.

Sofie houdt Carien goed in de gaten
KNGF Geleidehonden is een stichting zonder winstoogmerk en is voor
haar werk grotendeels afhankelijk van donaties en nalatenschappen.
Sinds de oprichting in 1935 zijn ruim 5000 honden geschoold voor blinde
en zeer slechtziende mensen. Daardoor is een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap aanwezig. Deze vakkennis
wordt tegenwoordig ook ingezet voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of kinderen met autisme.
Wat doet KNGF Geleidehonden::
 Fokken van toekomstige geleidehonden
 Zorgen voor het socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen
met puppypleeggezinnen
 Opleiden blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden
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Leveren deze honden aan mensen die ze nodig hebben
Bieden instructie, begeleiding, advies en nazorg aan de mensen die
een geleidehond krijgen
 Opleiden geleidehondeninstructeurs
 Fondsenwerving en geven van voorlichting
 Het kennis- en innovatiecentrum KNGF Campus houdt zich bezig met
projecten op gebied van hond en handicap.
Opleiding geleidehond
Een geleidehond, assistentiehond of buddyhond biedt vrijheid, zelfstandigheid en levensgeluk aan mensen met een beperking of stoornis. Een
gedegen opleiding van de honden is hiervoor noodzakelijk.
De opleiding tot geleidehond is een kostbare aangelegenheid en vraagt
een flinke investering. Twee jaar intensieve verzorging en training door
pleeggezinnen, verzorgers en trainers. Deze intensieve opleiding is ook
nodig, want de geleidehond wacht een belangrijke taak: het vergroten
van de bewegingsvrijheid van mensen met een visuele of andere beperking.
Tot de leeftijd van ongeveer 14 maanden vindt de opleiding/opvoeding
plaats in speciaal daarvoor geselecteerde pleeggezinnen. De volgende 4
tot 8 maanden vindt de opleiding plaats op het opleiding centrum door
professionele, deskundige instructeurs.
Na de opleiding vindt de koppeling van geleidehond en gebruik(st)er
plaats. Ook dit vraagt een intensieve selectie en begeleiding. Past de
koppeling, dan wordt de hond toegewezen. Een goede begeleiding en
nazorg is altijd van toepassing.

Het was een zeer leerzame en interessante middag voor de veertig aanwezigen.
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Kerstbingo.
Woensdag 14 december werd het jaar afgesloten met de kerstbingo annex stamppottenbuffet. Een indruk
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Seniorenconvent “Oude IJsselstreek”.
Het Seniorenconvent is het overlegplatform van de in de gemeente Oude
IJsselstreek werkzame ouderenorganisaties KBO, PCOB en SBOIJ. De
doelstelling van dit Convent is het bevorderen van de samenwerking tussen deze organisaties en het gemeenschappelijk op treden ten einde de
belangen van de ouderen in deze gemeente te behartigen en een verantwoord, sociaal ouderenbeleid na te streven. Het onderhouden van contacten met het college van Burgemeester en Wethouders is hierin een
belangrijke activiteit.
In de november vergadering is burgemeester van Dijk op bezoek geweest om met het Convent kennis te maken.
In dit kennismakingsgesprek gaf de burgemeester aan dat het voor de
gemeente goed is een adviesorgaan als het Convent te hebben. De gemeentes zoeken soms nog naar een nieuwe taak. Het is goed om samen
te praten en zaken te proberen.
Als belangrijke zaken waarin het Seniorenconvent een goede rol zou
kunnen spelen, ziet hij vooral:
- de strijd voor toegankelijkheid, fysiek en qua voorzieningen;
- burgerinitiatieven zijn belangrijk om gemeentes uit te dagen;
- de protocollenterreur: ongelijke gevallen kun je niet hetzelfde behandelen; maatwerk is belangrijk.
Het was een zeer prettige kennismaking, die met het maken van onderstaande foto werd afgesloten.
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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 alle 50-plussers
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