Editie 17-3 mei - juni 2017

Nieuwsbrief mei - juni 2017
Beste leden,
Tijdens een bestuursvergadering zijn de door u gekozen bestuursleden bij elkaar geweest. Daar zijn de functies verdeeld. Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter:
Ben Groenewold
Secretaris:
Jan Meerdink
Penningmeester/
Ledenadministratie: Hannie Sessing-ter Maat
Bestuursleden:
Hetty Slangewal
Toos Geers
Riet van der Meulen
Elk bestuurslid neemt een bepaalde activiteit voor z’n rekening en
werkt die met de bijbehorende vrijwilligers ( die gelukkig in grote
aantallen mee willen doen) uit.
Op een speciale vrijwilligersmiddag kunnen we daar meer duidelijkheid over verschaffen. Na deze middag krijgen alle leden een
volledig overzicht van taken en mogelijkheden, zodat iedereen met
goede suggesties, vragen en oplossingen weet bij welke persoon
men het beste terecht kan.
Als voorzitter wil ik graag de vorige bestuursleden bedanken voor
het voortzetten van “het ouderenwerk” in onze gemeente. Na het
ANBO-debacle hebben zij de schouders eronder gezet en zijn de
activiteiten gewoon doorgegaan. Hulde voor dit initiatief en deze
doorzettingskracht!
De komende reis is zo goed als volgeboekt en we verheugen ons
op een mooie reis en op goed weer. Andere activiteiten worden
goed bezocht. De onderwerpen zijn dan ook met zorg gekozen en
u komt daar gelukkig op af. Natuurlijk hoop ik dat we met elkaar
een fijne en gezellige SBOIJ houden en dat we opstomen naar een
groter ledental.
Deze nieuwsbrief staat weer vol met nieuwe activiteiten en data.
We zien jullie allemaal graag op onze fiets- of wandeltochten of op
één van onze bijeenkomsten.
Groet,
Ben Groenewold
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Rijbewijskeuring
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Fietsen
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Fietsen
Rijbewijskeuring
Rijbewijskeuring

Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 6 juni wordt een wandeltocht uitgezet in
Varsseveld e.o. of buiten Varsseveld. De wandeling
begint 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.
Bij twijfels of e.e.a. door kan gaan vanwege weersom- Broedende zwaan,
standigheden kunt u bellen met Toos Geers,
gespot tijdens
een wandeltocht
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 tweede fietstocht van dit seizoen wordt woensdagmiddag 31 mei
2017 gehouden. De volgende fietstocht is op woensdagmiddag 28 juni
De coördinatoren Fietsen hebben weer mooie tochten uitgezet.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. De vertrektijd is 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.
In juli wordt vanwege de vakantie geen fietstocht georganiseerd.
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De eerste fietstocht van dit seizoen was
op woensdag 26 april. 20 personen namen deel aan deze tocht, die via Sinderen naar Breedenbroek en omgeving
ging. Bij Koenders in Breedenbroek
werd de rustpauze gehouden en koffie
gedronken.

Het was een mooie tocht; het
was niet warm, zon en wolken
wisselden elkaar af en bij de
terugkeer bij de Sporthal begon het te regenen. We hebben het weer goed getroffen.

Handschoenen, muts en winterjas hielden ons lekker warm.

Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 7 juni weer samen. 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.
In juli en augustus wordt er geen Soos gehouden.

Themamiddagen
In de maanden juni, juli en augustus worden er gen themamiddagen georganiseerd. Dit vanwege de vakanties, waardoor de opkomst vaak erg gering is.
In september, woensdagmiddag 20 september, wordt weer gestart
met een excursie naar het Wijngoed “de Hennepe” te Aalten. Meer
hierover in de volgende Nieuwsbrief.
Busreis 17 mei.
Woensdag 17 mei wordt de jaarlijkse reis gehouden. Op de aankondiging
in de vorige Nieuwsbrief is goed gereageerd, want de bus is bijna vol.
Wilt u nog mee en hebt u zich nog niet opgegeven, neem dan contact op
met Hetty Slangewal, telefoon 0315-248860 of email: slang79@hetnet.nl.
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Zij kan u zeggen of er nog plaats is of dat er een plaats is vrijgekomen.
Het programma is als volgt:
Vertrek om 8.30 uur vanaf de “Van Pallandthal”.
We rijden via Terwolde, alwaar de koffie wordt genuttigd naar Giethoorn.
In Giethoorn gaan we aan boord voor een mooie rondvaart, welke 2 uur
zal duren. Aan boord gebruiken we de lunch. Na de rondvaart kunnen we
nog een poosje in Giethoorn rondkijken.
Om 14.30 uur vertrekken we naar Garderen voor een bezoek aan het
Zandsculpturenfestijn.
Om 17.00 uur reizen we door naar Terwolde, waar ons rond 18.00 uur
het diner wacht.
Rond 20.45 uur hopen we weer in Varsseveld terug te zijn.
Een mooi, aantrekkelijk programma.
Aanmeldingen worden geregistreerd in volgorde van binnenkomst. Bij
overboeking (meer dan 50 deelnemers) wordt u op de wachtlijst geplaatst en krijgt u in 2018 voorrang.
De aanmelding is definitief zodra de betaling van de bijdrage van € 70,is binnen gekomen op bankrekening NL17RABO 0175 8599 73 t.n.v. Senioren Bond Oude IJsselstreek. Hebt u zich opgegeven en nog niet betaald, wilt u dat dan zo gauw mogelijk doen.
Bij afzien van deelname bij calamiteit ( ziekte, sterfgeval) zal volledige
restitutie van de betaalde bijdrage plaatsvinden.
De organisatoren van deze reis, Hetty Slangewal en Hannie Sessing rekenen er op dat wij er samen weer een mooie en gezellige reis van maken.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 6
mei, 10 juni en 8 juli, 16 september, 14 oktober, 11 november en 2 december.
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.
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Voor informatie kunt u ook met haar bellen (tel. 0315-242282). Bij geen
gehoor bellen naar 0315-242939 ( Willemien Bussink ) of 0315-298624
(Mimi Swienink).
*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Onze computerlessen genieten een goede belangstelling. Alle geplande
cursussen waren volgeboekt en zijn door gegaan. Het lopende cursusseizoen loopt ten einde; nog enkele lessen en de vakantie gaat in.
Voor het komende najaar wordt weer een programma opgesteld. Meer
hierover in de volgende Nieuwsbrief.
Nadere informatie over de cursussen of opgave voor de cursussen is altijd mogelijk 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 willen aan die behoefte tegemoet 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 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.
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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 Hannie Sessing-ter Maat, Grutterinkpad
38, 7051 DD Varsseveld. Tel.: 0315-237457.
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl)

Van de Bestuurstafel
Belastingservice.
Het is 1 mei geweest en dus zijn de meeste belastingaangiftes ingediend. Onze Belastinginvulhulpen hebben weer een drukke periode achter de rug. Het heeft de nodige tijd en energie gekost om iedereen op tijd
te helpen. Vanaf deze plaats willen we hen hartelijk dank zeggen voor
hun inzet. Zij kunnen het nu een poosje wat rustiger aan doen. Zo hier en
dar weer wat bijscholing en nieuwe kennis opdoen om er volgend jaar
weer met nieuwe kennis en energie tegen aan te gaan.
*********
Van Alzheimer-Nederland afd. Oost Gelderland ontvingen wij
onderstaand bericht met het verzoek dit kenbaar te maken.
Gelet op het belang van preventie van deze ziekte menen wij
er goed aan te doen dit artikel te plaatsen.

Alzheimer Café over dementie en bewegen
Het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken op dinsdagavond 9
mei heeft als onderwerp dementie en bewegen. Gespreksleider is Selma
Ankersmit, psycholoog bij Sensire.
Er is veel onderzoek gedaan naar de invloed van bewegen op dementie.
Daaruit blijkt dat bewegen de kwaliteit van leven vergroot en het ziekteproces iets kan afremmen. Bewegen heeft ook een positief effect op het
slaappatroon, op de eetlust en de stemming, de communicatie, en angst
en onrust. Samen met anderen bewegen stimuleert tegelijkertijd het sociale leven. Dit alles komt aan de orde op 9 mei.
Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden
in Het Borghuis aan de Burg. Van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is
gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland
te zijn.
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Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer.
Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem,
Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg.
Voor meer informatie: telefoon 06 13514411 of email oostgelderland@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland

Ledenwerving.
We tellen nu 194 leden. Wie wordt het 200ste lid en wie brengt dit lid
aan?
Ons (het bestuur) streven is nu eind 2017 minstens 250 leden te tellen.
Help ons hierin actief en verras ons door er voor te zorgen dat we die
grens ruimschoots overschrijden. Inschrijfformulier vind u op de website
en is verkrijgbaar bij het secretariaat.

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.

Terugblik
1e Algemene Vergadering
Woensdag 15 maart werd de eerste Algemene ledenvergaderinggehouden. De vergadering kreeg een bijzonder tintje door het kennismakingsbezoek van Burgemeester Otwin van Dijk.
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Op 20 januari 2016 opgericht, telde de vereniging aan het eind van het
eerste verenigingsjaar 187 leden. Dit resultaat stemde de vergadering tot
tevredenheid. De vergadering, onder leiding van vice-voorzitter Riet van
de Meulen, behandelde in vlot tempo de agenda. Het Huishoudelijk Reglement, het Jaarverslag van de secretaris en het Financiële verslag van
de penningmeester werden goedgekeurd. De jaarrekening sloot met een
positief saldo van € 2.131,- en daarmee is een kleine reserve voor de
toekomst opgebouwd. Geconcludeerd werd dat er in het afgelopen jaar
veel werk is verzet, de vereniging staat op de kaart, veel activiteiten zijn
georganiseerd en door de leden bezocht of aan deelgenomen. De vergadering was tevreden en trots op hetgeen in korte tijd is bereikt.

Van Dijk spreekt de vergadering toe
Na de pauze werd de vergadering vereerd met een bezoek van de burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek, Otwin van Dijk. Met een
leuke powerpoint presentatie werden vereniging, bestuur en coördinatoren en hun werk aan de burgemeester voorgesteld. Na deze presentatie
was het woord aan de burgemeester. Zijn eerste vraag was wie nog niet
had gestemd. Zij die deze vraag met ja beantwoorden werden opgeroepen als nog te gaan stemmen en gebruik te maken van het democratisch
recht. Vervolgens zei hij blij te zijn hier aanwezig te mogen zijn om kennis te kunnen maken met deze nog jonge, zeer actieve vereniging, omdat dit een groep senioren betreft die actief midden in de maatschappij
staat. Verenigingen als de SBOIJ zijn belangrijk omdat deze opkomen
voor de belangen van de senioren en zo ook proberen het beleid van de
gemeente in de goede zin te beïnvloeden. Samen moeten we het doen
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en daarbij veel aandacht besteden aan de persoonlijke omstandigheden
en de nodige zorg. “Zonder zorg geen welzijn en zonder welzijn geen
zorg” was een van zijn slogans. In grote lijnen schetste hij het ouderen
beleid van de gemeente zo hem dat voor ogen staat. De gemeente Oude
IJsselstreek kent geen WMO-raad waarmee de gemeente overleg kan
voeren. Daarom is hij heel blij met het Seniorenconvent Oude IJsselstreek, waarmee regelmatig overleg is. Het Seniorenconvent is een overleg- en samenwerkingsorgaan van de in de gemeente actief zijnde ouderen bonden. Ook SBOIJ is hierin vertegenwoordigd. Gevraagd en ongevraagd geeft dit orgaan advies en commentaar aan de gemeente aangaande bestaand en te ontwikkelen ouderen- en zorg beleid. Via deze
weg worden de ouderen goed betrokken bij het te voeren gemeentelijk
beleid. Dat stemde van Dijk tevreden. Na dit algemene praatje begaf hij
zich onder de aanwezigen voor persoonlijk contact.

Burgemeester in gemoedelijk gesprek met aanwezige leden.
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Als dank voor zijn bezoek ontving de burgemeester een setje Varsseveldse producten
SBOIJ kan terug zien op een geslaagde, goed bezochte eerste Algemene Ledenvergadering, waarin overeenkomstig het besluit van de oprichtingsvergadering het voltallige bestuur aftrad en de door het bestuur
voorgedragen kandidaten voor het nieuwe bestuur werden verkozen en
benoemd. Afscheid werd genomen van de bestuursleden Hans Nijhof,
Willie ten Bras en Gerard Hubers. Zij werden bedankt voor hun inzet in
het afgelopen jaar.
***********
“Vitaal, gezond en veilig leven en wonen”
Zo luidde het thema van de Themamiddag van woensdag 19 april.
Een aantal samenwerkende organisaties uit Oude lJsselstreek heeft onder deze titel een interactief en informatief programma opgesteld en ons
op deze middag aangeboden. De samenwerkende organisaties zijn “Mijn
Thuis in Oude IJsselstreek”, “BUUV”, “Brandweer”, “Helpgewoon Buurtsportcoaches”, “Kruiswerk Achterhoek” en “Gemeente Oude IJsselstreek”.
Voor de pauze verzorgden vertegenwoordigers van deze organisatie een
inleiding voor de goed gevulde zaal (45 aanwezigen).
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De rode draad in het programma was lekker thuis blijven wonen en leven; plezierig, comfortabel en veilig. Het richt zich op de senioren van nu
en slimme vooruitdenkers. De insteek was praktisch en gaf een indruk
van de vele mogelijkheden voor aanpassingen in en rondom het huis,
die gericht zijn op preventie, vitaliteit en de verantwoordelijkheid die de
inwoner van de gemeente Oude lJsselstreek daar zelf in heeft.
Naast actuele oplossingen, werden ook sociale aspecten belicht.
Als eerste gaf Paulien Verhey, buurtsportcoach, een toelichting op het
programma van “Helpgewoon
Buurtsport”. Helpgewoon Buurtsport
zet zich in voor een actieve, gezonde
en veilige leefomgeving, waarin eenieder op een laagdrempelige wijze gestimuleerd wordt om meer te gaan bewegen. Middels de kracht en de waarden van sport zorg dragen voor de bevordering van de algehele gezondheid; Niet alleen op lichamelijk vlak maar ook op het gebied van mentale
en sociale gezondheid.
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Door een bijdrage te leveren aan het realiseren van lokale initiatieven,
willen zij werken aan een veilig, sportief en gezond leefklimaat. Zorgen
voor een passend sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden binnen de
gemeente Oude-IJsselstreek.
Twee lopende projecten zijn Bewegen voor ouderen in de beweegtuin
Terborg en in de beweegtuin Debbeshoek Ulft
In de beweegtuin bij Antonia in Terborg zijn 2 beweeguren voor mensen
van 70+. Op dinsdagochtend is van 10.30-11.30 uur een beweegles en
op vrijdagochtend van 10.00-11.00 uur. Wij bewegen 45 minuten en
daarna drinken wij samen een kopje koffie.
In de beweegtuin Debbeshoek te Ulft is de beweegles voor ouderen op
de maandagochtend van 10.00-10.45 uur.
Vragen of inschrijven voor deelname kunt u contact opnemen met Paulien Verheij, tel.: 0621215392 of per email: P.verheij@helpgewoon.nl
Vervolgens presenteerde Anja van
Marem van Kruiswerk Achterhoek
het dienstenpakket en de mogelijkheden die Kruiswerk Achterhoek biedt.
Kruiswerk is een onafhankelijke ledenvereniging in de Achterhoiek,
waarbij ruim 65.000 huishoudens zijn
aangesloten als lid.
Lang, gelukkig, plezierig en gezond
leven is iets dat wij allemaal willen,
ook als je ouder wordt en daar wil
Kruiswerk u in ondersteunen en tijdig voorbereiden op het ouder worden.
Daarvoor biedt Kruiswerk vele diensten aan op het gebied van zelfredzaamheid en gezondheid. Denk aan het ZlimThuis Beleefhuis, zorgservice, activiteiten, diensten enz. enz.
De derde inleider was Frank ter
Beek van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland. Hij
sprak over brandveiligheid. Hoe
ontstaat brand en hoe kun je brand
voorkomen? Brand ontstaat altijd
door menselijk handelen of door
defecte apparatuur.
Twee op de drie woningbranden
ontstaan door menselijk handelen.
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Daarom kunt u zelf veel doen om het risico op brand te minimaliseren.
Hij gaf een aantal belangrijke aanwijzingen, zoals:
1. Onderhoud de huishoudelijke apparatuur goed en houd deze schoon
en stofvrij. De wasdroger is een van de belangrijkste veroorzakers van
brand. Regelmatig schoon en stofvrij maken en 1 x per jaar ook de
achterkant openmaken en schoonmaken is noodzakelijk.
2. Elektriciteit; stekkerblokjes stofvrij houden en regelmatig schoonmaken. Elektrische apparatuur uitzetten. Wasmachine en vaatwasser
niet laten draaien als u niet thuis bent. Opladers uit het stopcontact
halen als ze niet gebruikt worden.
3. Niet roken in de slaapkamer.
4. Kabelhaspels volledig afrollen.
5. Kinderen, houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
6. Geen open vuur in de nabijheid van brandbare stoffen. Denk aan
kaarsen in de nabijheid van gordijnen.
7. Geen brandbare materialen in de omgeving van de CV-ketel of CVruimte. Laat de CV-ketel regelmatig controleren en onderhouden.
Wat te doen als er toch brand uitbreekt:
1. Blijf kalm
2. Waarschuw huisgenoten
3. Houd deuren en ramen dicht
4. Verlaat via de kortste weg de woning
5. Bel de brandweer (112) als u buiten bent en geef een duidelijke melding van naam en adres en wacht op de komst van de brandweer.
Een kleine, beginnende brand kunt u zelf in vele gevallen nog wel blussen met een blusdeken of blusmiddel. Zorg dat u een blusdeken in huis
hebt.
Rook bevat giftige stoffen; voorkom dat u in de rook staat en rook in
ademt. Blus daarom zelf zolang u weet dat u zonder moeite en gevaar de
ruimte waarin de brand heerst kunt verlaten.
Rookmelders redden levens.
Als u slaapt ruikt u niets, dus ook geen rook. Uw gehoor werkt nog wel
als u slaapt. Daarom is de rookmelder zo belangrijk. Het scherpe geluid
maakt u wakker en geeft u de kans om te vluchten en dat kan uw redding
zijn. Ook de brandmelders moeten schoon gehouden worden. Regelmatig met de stofzuiger het stof uit de melders verwijderen.
Zorg voor voldoende rookmelders in huis en controleer deze regelmatig
op goede werking.
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Zo gaf de heer ter Beek vele nuttige tips en aanwijzingen. Wilt u zeker
weten dat u qua brandveiligheid alles op orde hebt, laat dan de brandweer uw woning controleren.
Tot slot gaf BUUV vertegenwoordiger Jasper Nickman een uiteenzetting over BUUV.
Bij BUUV gaat het om diensten die
je als bewoners voor elkaar kunt
doen. Dit kan van alles zijn: koken,
gezelschap, boodschappen doen,
begeleiding naar de dokter, een
klus in huis of tuin. Iedereen heeft
wel eens een vraag en ook iets te
bieden. Bij BUUV is het niet “voor
wat hoort wat”. Als BUUV hoef je echt niet altijd klaar te staan. Je kunt
ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer het je uitkomt. Beter
een goede BUUV dan een verre vriend.
Hulp vragen en bieden aan je buren was vroeger veel vanzelfsprekender.
Het was normaal om een boodschapje te doen voor een ander of even
iets extra’s koken als iemand ziek was. Tegenwoordig kennen mensen
buren soms niet eens of weten niet wat er speelt achter de voordeur van
de buren. Daarnaast heeft de verzorgingsstaat veel zorg- en hulptaken
overgenomen waarvan het vroeger heel normaal was dat de buren of familieleden uit de buurt dat deden. Veel van deze voorzieningen zijn nu
niet meer te financieren omdat er bezuinigd moet worden.
Het is belangrijk dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en op een prettige manier in hun buurt kunnen blijven wonen.
BUUV biedt een platform waarop bewoners zelf hulp kunnen bieden of
vragen en in contact komen met buurtgenoten. Dat is goed voor de kernen in Oude IJsselstreek en daarnaast: het kan ‘gewoon’ leuk en prettig
zijn om iets voor een ander te doen.
Na de pauze konden de aanwezigen met de inleiders in gesprek en
in hun standje meer informatie verzamelen. Daar werd goed gebruik
van gemaakt. Een interessante,
leerzame middag
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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:
J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
Adreswijzigingen, aan- en afmelden van leden doorgeven aan:
Ledenadministratie:

J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.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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