Editie 17-4 juli - augustus 2017

Nieuwsbrief juli-augustus 2017
Beste leden,
De reis is goed verlopen. We hadden goed weer en een goed programma. Heel veel reizigers bedankten na de reis terecht Hannie
en Hetty, want zij hadden deze reis (samen met de busonderneming) heel goed georganiseerd. Hulde!
We houden goede moed, maar het wil nog niet helemaal lukken
om een zevende bestuurslid te vinden. Is het wat voor u? Denk er
eens over na om ons hardwerkende en vooral gezellige bestuur te
completeren.
Ook het ledental kan nog best stijgen. In deze nieuwsbrief staat
een formulier om leden en huisgenootleden op te geven. Per opgegeven lid krijgt u een VVV-bon van € 10,- Voorwaarden en afspraken staan in de nieuwsbrief. Vraag uw buren, kennissen en familie.
Het levert u en ons wat op!
Alle vrijwilligers (coördinatoren en bezorgers Nieuwsbrief) krijgen
na de vakantie een uitnodiging voor de vrijwilligersmiddag, die gehouden zal worden op woensdag 22 november in D´ Olde Mölle
om 14.00 uur. Houdt deze dag vrij, want wij willen onze vrijwilligers graag eens in het zonnetje zetten, aangezien ze voor onze
vereniging uitermate belangrijk zijn.
Voor de lief- en leed afdeling is het altijd moeilijk om iedereen
sterkte of gelukwensen over te brengen, aangezien we niet altijd
op de hoogte zijn van de omstandigheden. Natuurlijk proberen we
niemand te vergeten. U kunt ons helpen door het één en ander
aan Toos Geers ( tel.:0315-346526) door te geven.
Ik wens u namens het bestuur een goede en gezonde vakantie toe
en hoop op een goede en gezellige voortzetting van onze SBOIJ.
Groet,
Ben Groenewold
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Rijbewijskeuring
Fietsen
Wandelen
Soos
Rijbewijskeuring
Bezoek wijngoed “de Hennepe” te Aalten
Dag van de Ouderen; de Radstake Heelweg
Fietsen

Informatie bij de agenda
Wandelen.
In juli en augustus worden er in verband met de vakanties geen wandeltochten georganiseerd. De eerste wandeling na de vakantie is op dinsdag 5 september. 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.
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.
Helaas de fietstocht van juni kon door de weersomstandigheden niet
door gaan. Dat gaf gemengde gevoelens; enerzijds gelukkig dat het eindelijk eens regende, anderzijds jammer dat dit net op deze middag moest
zijn.
In juli wordt vanwege de vakantie geen fietstocht georganiseerd.
De eerste fietstocht na de vakantie wordt woensdagmiddag 30 augustus 2017 gehouden. De volgende fietstocht is op woensdagmiddag 27
september. 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.
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Soosbijeenkomsten.
In juli en augustus wordt er geen Soos gehouden.
Na de vakantie komt de Soos weer samen op woensdag 6 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.

Themamiddagen
In de maanden juni, juli en augustus worden er geen 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.
Aan de Romienendiek 3 te Aalten
ligt in het Achterhoekse coulisselandschap Wijngoed “de Hennepe”.
Op eeuwen oude esgrond wordt
hier al meer dan 10 jaar moderne
druiventeelt toegepast. Op een zo
natuurlijk mogelijke wijze worden
de druiven geteeld. Een voorbeeld
hiervan is het gebruik van ondergroei met gras, klaver en bloemen. De ondergroei stimuleert via het bodemleven de bodemvruchtbaarheid. Klavers binden stikstof zodat kunstmest nagenoeg niet nodig is en de bloemen trekken “nuttige” insecten
aan die de schadelijke insecten op eten.
Wij worden ontvangen met koffie, waarna een rondleiding volgt met aansluitend een wijnproeverij; we mogen drie verschillende wijnen proeven.
Wij worden om 14.30 uur op het wijngoed verwacht. Voor samen reizen
vertrekken we om 14.00 uur vanaf de “Van Pallandthal” te Varsseveld. De kosten van deze excursie bedragen € 7,50 per persoon, te betalen bij vertrek. Bij De Hennepe willen ze graag weten met hoeveel personen wij komen, daarom dient u zich voor deelname aan deze excursie op te geven bij Hetty Slangewal, tel. 0315-248860 of bij Hannie
Sessing, tel. 0315-237457 en wel voor 14 september 2017.
Dit zal een interessante middag worden en dus rekenen we op u allen.
In het

De themamiddag in oktober is niet op de gebruikelijke derde woensdagmiddag, maar op de tweede woensdag 11 oktober.
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Dag van de Ouderen 2017
Zaterdag 23 september 2017 wordt in zalencentrum “De Radstake” te
Heelweg weer de Dag van de Ouderen gehouden. Het thema van het
ochtendprogramma is: “Veiligheid in verkeer en regelgeving”. In de
breedste zin van het woord zal voorlichting over veilige mobiliteit voor ouderen in het verkeer worden gegeven. Het middagprogramma kent weer
een toneelstuk, gebracht door het Buurtschap Sinderen.
Alle ouderen zijn welkom. Volgende Nieuwsbrief meer over deze dag.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 8
juli, 16 september, 14 oktober, 11 november en 2 december. In augustus
is er geen keuring.
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 ) of 0315-298624
(Mimi Swienink).
*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Onze computerlessen genieten een goede belangstelling. Alle geplande
cursussen waren volgeboekt en zijn door gegaan. Cursusseizoen
2016/2017 is met het uitreiken van 6 certificaten afgesloten. Nu is het vakantie.
Een bijzonder
moment;
twee
85+ers
ontvangen het
certificaat
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Voor het komende najaar wordt weer een programma opgesteld. Zeer
waarschijnlijk starten we op 19 september weer met een cursus voor beginners. In de volgende Nieuwsbrief zal het programma voor het najaar
worden bekend gemaakt.

Uitbreiding computeronderwijs.
“Ouderen massaal op Facebook en Twitter”, kopte een dezer dagen
de pers. Het gebruik van de sociale media onder de ouderen is enorm
toegenomen. Zowel bedrijven als overheid doen steeds meer zaken via
internet. Diverse zaken kunnen alleen nog online worden geregeld. Vele
aanvragen, denk o.a. aan zorgtoeslagen e.d. moeten via de computer of
tablet worden aangevraagd. Het kunnen werken met PC, tablet of
smartphone wordt steeds belangrijker, zo niet dwingend noodzakelijk. Wij
willen de ouderen graag helpen wegwijs te worden op deze apparatuur
en in het gebruiken van de sociale media.
Daarnaast krijgen we ook 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.
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.
*-*-*-*-*-*-*

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
Federatieraad FASv geïnstalleerd
Op 12 mei j.l. vond in Maarssen de installatie plaats van de Federatieraad, het hoogste orgaan van de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv).
De installatiebijeenkomst was een gedenkwaardige gebeurtenis; de
FASv startte pas een jaar geleden, werd formeel in september 2016 opgericht en met de installatie van de Federatieraad begint de groei naar
volwassenheid van de jongste ouderenbond in Nederland. Met de installatie van de Federatieraad beschikt de FASv over een democratisch gekozen orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van de plaatselijke zelfstandige verenigingen mits die zijn aangesloten bij de FASv.
In deze Federatieraad zitten namens iedere provincie twee vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen. Gelderland kent zeven
verenigingen: Berkelland, Doesburg, Doetinchem, Hengelo-Steenderen,
Oude IJsselstreek, Rheden-Rozendaal en Wageningen. Namens Gelderland hebben in deze Federatieraad zitting Ben Groenewold en Jan
Meerdink; zij zijn door de Gelderse verenigingen aangewezen.
Inmiddels hebben 73 onafhankelijke verenigingen zich aangemeld als lid,
die ruim 15.000 leden vertegenwoordigen.
De FASv stelt zich ten doel:
 te zorgen voor een samenleving waarin senioren kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
 het realiseren van een effectieve belangenbehartiging voor de doelgroep, zowel op individueel en collectief niveau, als op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.
Voor de landelijke belangenbehartiging werkt de FASv nauw samen met
de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
(NVOG).
De hoofdtaken van de Federatieraad zijn het vaststellen van de jaarstukken en de begroting, het benoemen en ontslaan van het bestuur. De Federatieraad komt alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
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Ledenwerfactie
We hebben het al vaker geschreven en gezegd.
SBOIJ heeft ambities en wil groeien.
Met groeien bedoelen we meer leden krijgen. Uw bestuur heeft hier over
nagedacht hoe dit te realiseren en een suggestie van een van onze zuster verenigingen omarmd. Onze zuster vereniging heeft een actie gevoerd en de leden die nieuwe leden aanbrachten beloond. Wij hebben
besloten om ieder lid dat een nieuw lid aanbrengt te belonen met een
VVV-cadeaubon ter waarde van € 10,- per aangebracht lid. De enige
voorwaarde die wij er aan verbinden is dat de bon pas wordt uitgereikt
als de contributie van het nieuwe lid is ontvangen door de penningmeester. Dit zal dus in de meeste gevallen zijn nadat de incasso succesvol is
verlopen.
Het wordt dus voor u leden zeer aantrekkelijk om de groei van de SBOIJ
te stimuleren en nieuwe leden te winnen. Hoe meer leden u aanbrengt
hoe meer bonnen u verdient.

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.
Het doel van SBOIJ 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.
SBOIJ stelt zich onafhankelijk op ten aanzien van elke levens-beschouwelijke of politieke richting met eerbiediging van eenieders overtuiging
van godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke opvattingen, zodat
een ieder zich kan thuis voelen bij deze vereniging.
Een kopje koffie drinken met bijvoorbeeld uw buurman en buurvrouw en
hen overtuigen van het nut en belang van het lidmaatschap van de
SBOIJ kan u dus snel 2 bonnen opleveren. Familie en andere kennissen
of vrienden mag natuurlijk ook. Iedereen is welkom. U kunt bijgaand formulier gebruiken of het formulier van de website downloaden. Formulier
opvragen bij het secretariaat kan ook altijd.
Wij zien uw aanmelding tegemoet, dus aan de slag. Het driehonderdste
lid en de aanbrenger daarvan zullen in het zonnetje worden gezet.
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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: ………………………………………………………….
Bovenstaand(e) lid/leden zijn aangebracht door:
Dhr./mevr. ……………………………………, lid van de SBOIJ,
Adres …………………………….
Postcode ……….. Woonplaats ……………………….
Hij /zij zal de aanbreng-bonus ontvangen zodra de contributie van aangemeld(e) lid/leden is ontvangen.
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Rabobank Clubkas campagne
In Nieuwsbrief nr.17-2 hebben wij u opgeroepen op de
SBOIJ te stemmen in de Rabobank Clubkas campagne.
Op de SBOIJ zijn 76 stemmen uitgebracht. Iedere
stem had een waarde van € 3,59. Dat betekent dat wij
€ 272,84 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.

Rabobank Graafschap draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe.
Daarom stelden wij € 150.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne!
Onze leden hebben samen op uw club gestemd en zo het behaalde resultaat bereikt.

Supporter van Achterhoekse sport en cultuur.
Zó dichtbij. Rabobank Graafschap.
*************

Website
Op de website zijn bij de verslagen en andere artikelen vaak meerdere
foto’s geplaats. In een aantal gevallen waren deze in een zgn. fotogalerij
geplaatst. Nu is mij bij toeval gebleken dat dit galerij-systeem niet werkt
op een tablet en op de iPhone. Daarom is gezocht naar een andere methode van publiceren van foto’s, die wel werkt. Nu worden bij een serie
foto’s alle foto’s in miniatuurvorm getoond. Door de muis op de miniatuur
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foto te plaatsen of op de tablet of iPhone de miniatuur aan te tikken,
wordt deze in groot formaat getoond. Zo zijn alle foto’s stuk voor stuk te
bekijken. Als u dit nog niet hebt gezien, dan adviseer ik dit eens te proberen en de foto’s te bekijken. Mocht het problemen opleveren, of mocht er
iets op de website niet goed functioneren, laat het mij dan horen, zodat
we de problemen kunnen oplossen.
Jan Meerdink, webbeheer

Mantelzorgboete gedeeltelijk van de baan
De kostendelersnorm (ook wel mantelzorgboete) ontmoedigt het bij
elkaar wonen van mantelzorgers en hun naaste voor wie zij zorgen.
De mantelzorgers die samenwonen met degene voor wie zij zorgen
en die recht hebben op een uitkering, krijgen waarschijnlijk te maken met deze kostendelersnorm. In de praktijk betekent dit een verlaging van de uitkering(en).
In de voorjaarsnota die 8 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd, stelt
staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken dat er voor de beoogde bezuiniging van 214 miljoen op een andere manier dekking is gevonden.
Hierdoor kan deze maatregel voor mantelzorgers nu ingetrokken worden.
Zorgen voor je ouders door hen in huis te nemen of bij hen te gaan wonen betekent dus niet dat je ouders minder AOW gaan krijgen.
De kostendelersnorm is overigens nog wel van toepassing in andere situaties, zoals bij mensen met een bijstandsuitkering of als mensen met een
AOW-uitkering samen gaan wonen.

Zelfredzaamheid
Of we het nu leuk vinden of niet, alles verandert.
De maatschappij is continu in beweging en verandering, maar soms treden hierin versnellingsprocessen op en ontstaan overgangsfasen.
Bij gemeenten, welzijnsinstellingen en zorgorganisaties staat zelfredzaamheid van burgers en zorg voor elkaar tegenwoordig hoog in het
vaandel.
Soms is dat een kwestie van ‘moeten’, omdat er vanuit de overheid gewoon geen budget meer is om op de vertrouwde manier voort te gaan.
Maar er zijn ook steeds meer mensen die er met volle kracht voor gaan,
omdat er nieuwe verbindingen gelegd worden en mooie initiatieven ontstaan.
Soms komt het initiatief vanuit inwoners, die het zelf willen regelen, met
elkaar. Dat kan om grote en kleine dingen gaan.
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Samen het dorpshuis runnen en activiteiten opzetten. Zelfredzaamheid
lukt vaak beter samen.
Overgangsfase
De overgangsfase zal een onzekere periode zijn, waarbij meer eigen verantwoordelijkheid onontkoombaar lijkt. Om zelfredzaamheid te behouden
is het raadzaam om:
1. sociaal actief te blijven, het netwerk te versterken
2. mobiel te blijven
3. te letten op voldoende veiligheid (denk bijvoorbeeld aan een persoonsalarm)
De overheid gaat bij het toekennen van ondersteuning uit van het volgende uitgangspunt:
- eerst eigen kracht, kijken wat je zelf kunt;
- vervolgens kijken wat het sociale netwerk van familie en vrijwilligers kan
doen;
- vervolgens kijken naar de mogelijkheden van de collectieve voorzieningen;
- en dan pas maatwerk voor individuele voorzieningen. En voor deze
maatwerkvoorzieningen zal de eigen bijdrage verder toenemen.
Uitdaging
Dat betekent dat er meer van de mensen zelf gevraagd wordt. Maar gelijktijdig is het ook een uitdaging. Er zitten risico’s aan vast, maar mensen
kunnen vaak veel meer dan zij zelf denken. Zorg voor een goed sociaal
netwerk, want het ontbreken hiervan levert risico’s. Vereenzaming, deactivering (het zal mijn tijd wel duren), ontmoediging en ja zelfs stille armoede zijn die risico’s.
Zorg voor digitale vaardigheid (computercursussen helpen hierbij goed).
Deelname aan de activiteiten van onze SBOIJ zijn ook belangrijke ingrediënten voor het instant houden van een goed sociaal netwerk.
Zie en pak de kansen in het toegenomen aanbod om zelf keuzes te maken passend bij uw eigen voorkeur.
Zo zijn er vele mogelijkheden voor (samen)zelfredzaamheid, b.v. zorgcooperaties, samenwonen, maar ook de nodige aanpassingen in uw woning.. Hierbij kunt u denken aan: a) een tweede trapleuning; b) wandbeugels voor douche/toilet; c) een video-intercom; d) een drempeloploop; e)
een postkeeper om de post op te vangen; f) nachtrouteverlichting; g) een
rookmelder.
Grijp uw kansen en benut uw eigen mogelijkheden en zorg zo dat u
tot op hoge leeftijd zelfredzaam kunt zijn en zelfstandig kunt blijven
wonen.
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Uit het Seniorenconvent
In de laatste vergadering van het Seniorenconvent was de heer Mathijs
Almekinders van de gemeente Oude IJsselstreek aanwezig om uitleg te
geven over diverse experimenten die in het Sociaal domein momenteel
worden uitgeprobeerd.
“De samenleving wordt steeds ingewikkelder en sommige mensen hebben moeite om alle veranderingen bij te houden. Het aantal ouderen
neemt toe en wordt ook ouder. Tegelijk wordt – naar verhouding - het
aantal mensen dat werkt kleiner. Om dan toch ondersteuning te bieden
aan wie dat nodig heeft, moeten we kiezen voor een andere aanpak in
het sociaal domein. Maar wat werkt en wat werkt niet?
De gemeente Oude IJsselstreek heeft er voor gekozen om nieuwe
ideeën op een kleine schaal eerst uit te proberen in de praktijk. Op kleine
schaal, omdat we dan goed kunnen volgen wat er gebeurt en snel kunnen aanpassen of stoppen indien nodig”, aldus Almekinders.
Om sociale voorzieningen ook in de toekomst beschikbaar te houden
voor wie dat nodig heeft, is verandering noodzakelijk, daarom is eind
2014 gestart met experimenten in het Sociaal domein. Het is belangrijk
voor de Gemeente om te experimenteren om te zien wat goed gaat en zo
min mogelijk geld kost. In 2015 was er € 2,7 miljoen over. In 2016 was er
ook nog een overschot. Zo als het er nu naar uitziet zal bij ongewijzigd
beleid dat in 2019 een tekort zijn.
Het geld dat in 2015 en 2016 is overgebleven blijft beschikbaar voor het
Sociaal domein. Er moet een omslag gemaakt worden. Met de reserves
heeft de Gemeente extra tijd om die omslag te maken.
De Gemeente probeert dingen op een andere wijze te doen en experimenteert met kleinschalige projecten met zo min mogelijk regels. Er zijn
nu 5 of 6 medewerkers bij Helpgewoon die de experimenten uitvoeren.
Een aantal experimenten zijn genoemd. De verwachtingen hiervan zijn
hoog; de eerste resultaten lijken goed. Op een efficiëntere wijze kwalitatief de zelfde of zelfs betere zorg leveren en dat voor minder geld.
In de gemeentelijke berichtgeving in Oude IJsselstreek Vizier zal hier
aandacht aan worden geschonken of voor worden gevraagd.
De Gemeente betaalt veel maar weet vaak niet wat het oplevert en wat
de gebruikers ervan vinden. Deze experimenten moeten de nodige informatie en inzichten opleveren.
Het kost veel maar levert nog veel meer op, zo was de bescheiden mening van Almekinders. Hij wilde graag dat het systeem van experimenteren door het Seniorenconvent wordt getest. Hiervoor is een klankbordgroep met 4 convent leden samengesteld.
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Terugblik
Jaarlijkse busreis
“een mooie dag; volgend jaar weer”, dat was de algemene mening
over deze reis.
Woensdag 17 mei precies om
8.30 uur vertrok de bus met
daarin 46 belangstellenden,
vanaf de “Van Pallandthal” richting Giethoorn, alwaar een rondvaart door “het Venetië van het
Noorden” op het programma
stond.

Onderweg werd in Terwolde een
tussenstop gehouden bij Brasserie KriebelZ. Uitbater René Zeisseink heette ons hartelijk welkom
en presenteerde ons de koffie met
een lekker stuk gebak. En passant
vertelde hij ons dat hij ook ’s
avonds onze gastheer zou zijn en
ons diner zou verzorgen. Hij beloofde dat hij er voor zou zorgen
dat de “Dekselse Pannetjes” goed gevuld zouden zijn en tijdig klaar zouden staan.
In Giethoorn aangekomen zijn we direct ingescheept voor de rondvaart. De lunch hebben
we aan boord genuttigd.
Na een prachtige rondvaart door de grachten en
over het meer van ruim
twee uur, was er gelegenheid voor een vrije
wandeling door Giethoorn. Het bijzonder
fraaie weer nodigde niet uit tot een wandeling, maar deed de deelnemers
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belanden op het terras bij het
aanlegsteiger. Hier heeft men
gezellig gepraat en genoten
van een lekker drankje.

Daarna is de reis voortgezet naar
het Zandsculpturenfestijn in Garderen. Het park bij de Beeldentuin is
gevuld met prachtige zandsculpturen, die allen in het teken staan
van het erop uit gaan in eigen land. Vele herkenbare aspecten, zoals vakantieproblemen, de weersomstandigheden, een dagje aan het strand of
een dagje naar de dierentuin zijn allen zeer kunstig in zand uitgebeeld.
Rond vijf uur werd de bus weer opgezocht en de reis vervolgd naar KriebelZ in Terwolde. En daar stond, zoals ’s morgens beloofd, het diner voor
ons klaar. Het Dekselse Pannetjes diner
was voor velen, zo niet
voor allen, een verrassing. De stemming was
goed, maar werd nog
beter toen een van de
serveerster zich liet
ontvallen dat zij uit de
Achterhoek kwam en
wel hier van de Heelweg. Dat maakte vele
tongen los. Een heerlijk
dessert maakte het diner compleet. Zeer tevreden en met een goed gevulde maag werd de bus weer opgezocht en gingen we weer op weg
naar Varsseveld. Onderweg werden Hannie, Hetty en de chauffeur bedankt voor de organisatie en de goede verzorging van deze dag.
Mede dank zij het bijzonder goede weer, kunnen we terug zien op een
zeer geslaagde reis.
Op de website staat een foto-impressie van deze reis.
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