Editie 17-6 november-december 2017

Nieuwsbrief november-december 2017
Beste leden,
Nederland heeft nu -na lang vergaderen- eindelijk een nieuwe regering. Hoe zij met het ouderenbeleid omgaan is nog even afwachten. Gelukkig probeert de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) namens ons het beleid te sturen en bij te sturen in Den Haag. Wij kunnen daar nu niet meer zo
veel invloed op uitoefenen.
Voor de aanpak van de plaatselijke partijen kunt u als kiezer wel
degelijk uw voorkeur kenbaar maken. Ik denk hier aan de gemeenteraadsverkiezing in maart a.s.
Om de politieke partijen te stimuleren en te wijzen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de ouderen heeft het seniorenconvent met medewerking van de SBOIJ een open brief opgesteld,
waarin gevraagd wordt om met ons van gedachten te wisselen over
hun ouderenbeleid en dit beleid ook duidelijk kenbaar te maken.
Deze brief komt spoedig in de plaatselijke weekbladen of is (bij het
uitkomen van dit bericht) al geplaatst. We wachten de reacties af.
Om onze vrijwilligers nog eens extra te bedanken en om duidelijkheid te geven omtrent de werkwijze van het bestuur wordt er op
woensdag 22 november een vrijwilligersmiddag georganiseerd bij
“D’ Olde Mölle”. De deelnemers worden t.z.t. persoonlijk uitgenodigd. De zaal is al afgehuurd; dus houdt deze middag vrij!
In deze nieuwsbrief staan natuurlijk onze komende activiteiten. U
bent daar van harte welkom. Ook schrijven we uw familie, vrienden
of kennissen graag in als nieuw lid, want met een groot aantal leden kunnen we beter ons ideaalbeeld op het gebied van regelgeving voor ouderen op tafel leggen bij b.v. gemeente en het seniorenconvent.
Hopende dat u niet te veel last hebt van de nieuwe wintertijd, verblijf ik met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 7 november en dinsdag 5 december zijn mooie wandeltochten uitgezet. 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 zal op dinsdag 9 januari 2018 plaatsvinden. We
gaan dan weer de traditionele nieuwjaarwandeltocht naar “Oberink” wandelen. Bij de familie Dijkman zullen wedan 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 laatste fietstocht van seizoen 2017 is verreden op woensdag 25 oktober. Het was een iets kortere tocht met onderweg een wat langere pauze
voor een gezellige afsluiting van het seizoen. Dit hebben we gedaan bij
de familie Tuenter aan de Heidendijk te Terborg. We kunnen terug zien
op een geslaagd fiets seizoen.
Op de laatste woensdag van april 2018 hopen we weer te starten met het
fiets seizoen 2018. We hopen dan weer alle bekende gezichten terug te
zien en vele nieuwe gezichten te kunnen verwelkomen.
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Soosbijeenkomsten.
De komende Soos bijeenkomsten staan gepland op de woensdagen 1
november, 6 december en 3 januari 2018.
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
Woensdag 15 november komen de heer en mevrouw Fernhout een presentatie verzorgen over de binnenvaart en het leven op een binnenvaart
schip. De heer en mevrouw Fernhout hebben vele jaren op hun boot
doorgebracht en de binnenwateren bevaren. Op een prettige wijze weten
zij zeer boeiend te vertellen over het leven op het water aan boord van
hun vrachtvaarder. Hun presentatie bij een zustervereniging werd als een
succes omschreven.
De themamiddag is in “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is zoals
altijd om 14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet-leden.
Komt allen.
Bijeenkomst 20 december; Kerstbingo
Voor woensdagmiddag 20 december staat
voor onze leden de laatste bijeenkomst
van 2017 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 weer 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 11 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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Woensdag 17 januari 2018 staat de themamiddag in het teken van
sieraden. Dan komt de goud- en edelsmid mevrouw Luci Aversteeg van
Atelier Elcerlyck ons vertellen over haar beroep, het bewerken en maken
van gouden en andere sieraden. Ze gaat ook bijzondere sieraden tonen
en daarover vertellen. Diverse zaken zoals materialen, leeftijd, waarde
en meer actualiteiten over deze sieraden komen aan de orde.
Hebt u zelf mooie sieraden en wilt u hiervan de waarde en eventuele
achtergronden graag weten, breng ze mee en laat ze beoordelen. Mevrouw Aversteeg beoordeelt ze graag.
De themamiddag is in “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; de aanvang is zoals
altijd om 14.30 uur en toegankelijk voor leden en niet-leden.

Vrijwilligersmiddag
Woensdagmiddag 22 november worden al onze vrijwilligers uitgenodigd
voor een gezellige middag in “d’ Olde Mölle”. Vorig jaar hebben we de
vrijwilligers middels een fles wijn bedankt voor hun trouwe inzet. Dit jaar
willen dit op een andere manier doen. Alle vrijwilligers worden persoonlijk
uitgenodigd voor deze middag en onder het genot van een drankje en
een hapje willen we hen de werkwijze en de structuur van onze vereniging uiteenzetten en hen zo informeren over hun belang in onze organisatie en wat hun inzet voor ons betekent. Laten we eerlijk zijn, zonder
vrijwilligers en hun belangeloze inzet kunnen we niet bestaan en dus is
een bedankje op zijn plaats.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 11
november en 2 december 2017 en op de zaterdagen 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei, en 9 juni 2018.
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).
*-*-*-*-*-*
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Computercursussen
Ons computeronderwijs geniet een goede belangstelling. In september
zijn we gestart met een cursus voor beginnende computergebruikers en
cursus voor gevorderden. Beide cursussen worden in december voor de
kerstvakantie afgesloten.
Workshop iPad en Tablet

In deze workshops leert u het werken met de iPad of de Tablet.
De workshops worden gehouden op woensdag en tellen 5 lessen,
’s middags van 14.00-16.00 uur.
In januari starten we met de Workshop iPad (Apple) en bij voldoende
deelname met een workshop Tablet (Samsung). Voor deze laatste zijn
nog enkele plaatsen vrij.

Aanmeldingen 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 de
workshop.
Workshop WhatsApp
WhatsApp is een gratis berichtendienst die beschikbaar is voor
smartphones (mobiele telefoons). De app is ontworpen voor hedendaagse smartphones en maakt het mogelijk om via een internetverbinding met elkaar te chatten, bellen en onder meer foto's, geluids- en video-opnamen en documenten met elkaar te delen.
De workshop is in voorbereiding en het is de bedoeling hier ook in januari
mee te starten. Het is de bedoeling een workshop van één ochtend of
middag, waarin u leert hoe u met deze app gratis berichten, foto’s en
filmpjes naar elkaar kunt zenden en met elkaar kunt bellen.
In de volgende Nieuwsbrief ( begin januari) hopen we het exacte programma van deze workshop te kunnen presenteren.
Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u zich nu reeds aanmelden.
Voor nadere informatie over of opgave voor de cursussen kunt u terecht
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.
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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 Hannie Sessing-ter Maat, Grutterinkpad 38, 7051
DD Varsseveld. Tel.: 0315-237457.
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl)

Van de Bestuurstafel
Van de penningmeester
In maart van dit jaar heeft de incasso van de contributie 2017 plaatsgevonden. Nadien zijn er leden toegetreden. De incasso van de contributie
van deze nieuwe leden is in oktober gebeurt. Alle leden hebben nu hun
contributieplicht 2017 vervuld. De inning van de contributie 2018 zal in februari plaatsvinden. Voor 2018 bedraagt de contributie voor het lidhoofdbewoner € 25,- en voor het lid-medebewoner € 20,-.
Ledenwerfactie
We hebben het al vaker geschreven en blijven het zeggen.
“SBOIJ heeft ambities en wil groeien”.
De ledenwerfactie begint op gang te komen. De eerste aanmeldingen
zijn binnen; we hopen dat er nog vele volgen. De incasso van de contributie van de nieuwe leden is geslaagd en dus was het moment daar om,
overeenkomstig de regels van de actie, de toegezegde VVV-bonnen uit
te reiken. Dat is geschied en kunnen we concluderen dat de actie werkt.
Wilt u ook een VVV-bon dan is het aan u om nieuwe leden te werven. Er
zijn nog voldoende mogelijkheden om leden te werven. Sla uw slag.
De diverse activiteiten vinden plaats en dat is voor u de gelegenheid om
nieuwe leden te winnen. Neem naar de activiteiten uw nog niet lid zijnde
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familie, vrienden en kennissen mee en laat hen kennis maken met onze
vereniging. Zo kunt u ze gemakkelijk over de streep halen en lid laten
worden. U wordt er voor beloond.
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u het in het vorige nummer
afgedrukte inschrijfformulier gebruiken. Ook kunt het formulier van de
website downloaden of opvragen bij het secretariaat.
Wij zien uw aanmeldingen tegemoet.
Bijwonen van activiteiten
Van leden uit Terborg, Silvolde en Ulft hebben we de opmerking gekregen dat wij geen activiteiten in die plaatsen organiseren. Een juiste opmerking, maar vanwege het geringe aantal leden in die plaatsen is het
voor ons niet mogelijk daar activiteiten te ontwikkelen of te organiseren.
Leden in die plaatsen hebben aangegeven dat het voor enkelen moeilijk
is om naar de activiteiten in Varsseveld te komen. Mobiliteit speelt hierbij
een rol. Wij willen graag deze leden tegemoet komen en hen in de gelegenheid stellen de activiteiten in Varsseveld bij te wonen. Wij bieden
deze leden aan hen op te halen en weer thuis te brengen. Een telefoontje naar een van de bestuursleden en u wordt opgehaald en kunt zo de
activiteit bijwonen.

Belastingservice.
De belastingservice, d.w.z. de hulp bij het invullen van de belastingaangifte is ook geregeld. De FASv heeft met de belastingdienst hierover afspraken gemaakt en centraal vanuit de FASv worden onze Belastinginvulhulpen aangestuurd en in januari 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
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 informatie hierover of hulp bij de invulling van uw belastingaangifte,
neem dan contact op met een van deze personen. In de volgende
Nieuwsbrief meer hierover.
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Gemeenteraadsverkiezing
De gemeenteraadsverkiezing komen er aan; 21 maart 2018 mag u
weer naar de stembus.
Rond deze tijd gaan de politieke partijen aan de slag met het samenstellen van hun verkiezingsprogramma. Daarom is het van belang dat nu onze wensen en problemen op het gebied van ouderenbeleid onder hun aandacht worden gebracht. Nog belangrijker
is het om de gemeentelijke politieke partijen te wijzen op het ouderenbeleid dat in onze ogen gevoerd moet worden en dat dit hoog
op de agenda komt te staan, gezien de vergrijzing waar onze
maatschappij aan onderhevig is.
Vanuit de NVOG, onze landelijke belangen behartigende organisatie is ons geadviseerd de politieke partijen hierin te benaderen.
Wij hebben dit advies opgepakt en ons hierop beraden. Wij hebben
een brief opgesteld en deze in het Seniorenconvent ingebracht.
Daar werd het voorstel enthousiast ontvangen en is besloten deze
brief vanuit het Seniorenconvent aan de politieke partijen te zenden en als open brief aan te bieden aan de huis aan huis bladen
voor plaatsing in deze bladen. Daarmee bereiken we dat alle inwoners van de Oude IJsselstreek kennis kunnen nemen van onze
wensen en onze inzet voor de ouderen.
In Oude IJsselstreek Vizier is in het nummer van 1 november onze
wensenlijst keurig opgenomen. Voor Gelderse Post hopen we op
plaatsing in de volgende week.
De kern van onze wensen is dat u als senioren zo lang mogelijk op
een verantwoorde wijze thuis kunt blijven wonen en op een goede
en prettige wijze kunt blijven deelnemen aan het maatschappelijk
verkeer.
Wij hopen dat de politieke partijen ons initiatief waarderen, dit oppakken en onze wensen duidelijk in hun verkiezingsprogramma
opnemen, zodat u zo straks kunt kiezen en uw stem op een goede
wijze kunt uitbrengen.
Natuurlijk is onze hoop en wens dat onze wensen daarna ook daadwerkelijk in gemeentelijk beleid worden omgezet.
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Nieuws vanuit de FASv
Premiekorting zorgverzekeringen, ook in 2018
Er is met diverse zorgverzekeraars overleg geweest over contracten en
kortingen. De meeste zorgverzekeraars verlengen hun contract met de
FASv in 2018.
Met VGZ is een overleg gevoerd, waarin uitvoerige informatie over het
komende beleid van VGZ is verkregen. VGZ werkt met 19 teams van experts. Elk team beschikt over 9 experts. Een van deze teams richt zich
uitsluitend op chronisch zieken en ouderen. Er komt een centraal nummer waar de chronisch zieken en ouderen alle benodigde informatie kunnen krijgen. Een hele directe communicatielijn voor de leden en hun achterban.
De FASv krijgt meer faciliteiten dan ‘losse’ verenigingen. VGZ biedt in
2018 naast premiekorting extra steun aan mantelzorgers en neemt vergoeding voor valpreventietraining op in de aanvullende verzekeringen.
Iedereen die overstapt naar VGZ is welkom. Zonder medische selectie
worden chronisch zieken en ouderen geaccepteerd, ook voor de hoogste
aanvullende- en tandpakketten.
Bij overstap naar VGZ krijgen verzekerden die lid zijn van een vereniging
die is aangesloten bij de FASv, de contributie voor het eerste jaar vergoed tot een maximum van € 25,-.
VGZ heeft ervoor gekozen om in 2018 haar budgetpolis VGZ basisverzekering Goede Keuze niet meer aan te bieden.
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.
Medio november zullen de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend maken en u daarna een nieuwe polis voor 2018 aanbieden. Voor u
is dan het moment daar om de verzekering goed te bekijken en verzekeraars te gaan vergelijken en daarna besluiten tot al of niet overstappen.
Vraag daarbij bij uw verzekering naar de korting die u als lid van SBOIJ
kunt krijgen. Wij wensen u hierbij veel wijsheid.
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Collectiviteitskorting premie zorgverzekeringen in 2018
Verzekeraar
CZ
De Friesland
Salland
Delta
Lloyd²
OHRA
ONVZ
Univé

Collectiviteitsnr.
4126319
407200

Korting
basis
5%
6%¹

Korting aanvullend
geen
6%

Korting
tandarts
geen

1340
22426

7%
8%

7%
10%

7%
10%

864
9063
13299

6%
3%
8%

6%
7%
geen

VGZ

17810

8% Ruimeen Eigen
Keuze

Zorg en
Zekerheid
Zilveren
Kruis⁵
PMAMenzis⁶

28331

7%

6%
7%
10% Goed;
Beter;
Best
10% VGZ Goed,
Beter en Best
en
5% VGZ Vitaal³
7%

2070775
96
geen

5%

10%

7% Basis
en
Basis
vrij

10% Extra verzorgd

geen

partnerregeling⁴
10%
10% tandverzorging
250, 500
en 750

Aanvullende informatie
1) De Friesland. Geldt niet voor polis Zelf Bewust en de aanvullende
verzekeringen daarop. Korting reis- en annuleringsverzekering 10%
2) Delta Lloyd, OHRA en ONVZ via de Thomagroep (Avéro Achmea
vervalt per 2018)
3) VGZ. 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.
Lopende machtigingen worden door VGZ overgenomen. Echter, er kunnen verschillen zijn in afspraken met Farmaceuten t.o.v. andere zorgverzekeraars. VGZ adviseert om eerst te bellen met de Klantenservice of de
website te raadplegen VGZ
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Klantenservice: 0900-8490. (Er komt nog een speciaal nummer voor de
FASv-achterban).
4) Zorg en Zekerheid. 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) Het Zilveren Kruis sluit ook in 2018 geen contract met de FASv. De
collectiviteitskorting blijft gelden voor verzekerden die lid zijn van de
NBvON. Een aantal verenigingen zijn hiervoor lid van de NBvON geworden.
6) Menzis. 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.
Attentie: Zij die in 2017 bij Menzis via PMA zijn verzekerd hebben recht
op de bonus 2017 van € 33 voor alle zorgverzekerden van 18 jaar en ouder. De uitbetaling van deze bonus moet U zelf via PMA aanvragen. Dit
moet geschieden vanaf 1 november 2017 tot en met 31 december 2017.
7) DSW biedt geen collectiviteitskorting, maar heeft relatief lage premie.
Zie website DSW zorgverzekering of bel tel.: 010-24 66 466.

Terugblik
Excursie Wijngoed “de Hennepe” te Aalten
Woensdag 20 september 2017 werd het herfstseizoen geopend met een excursie naar het
Wijngoed “de Hennepe” te Aalten.
Aan de Romienendiek 3 te Aalten ligt in het Achterhoekse coulisselandschap Wijngoed “de Hennepe”, een van de verenigde Achterhoekse wijngaarden.
Het Wijngoed wordt gerund door Hans en Jannie
ter Haar.
We worden ontvangen in het ontvangst/proeflokaaal, de vroegere koeienstal van boerderij “de Hennepe”, de geboorteplek van Hans. Na het
nuttigen van een kop koffie vertelt Hans over de geschiedenis van het
bedrijf en de ontwikkeling van de wijnbouw op dit bedrijf.
Na een goede verkenning en gedegen voorlichting, zagen Hans en Jannie mogelijkheden om op dit bedrijf in Aalten de wijnbouw van de grond
te krijgen. In de beginjaren was het niet eenvoudig, maar met veel bijleren en kijken hoe de druiven groeiden is het gelukt en kun je de prachtige
druiven zien groeien op dit Wijngoed.
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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.
Wijnbouw opnieuw in Nederland
Vanaf de tijd van de Romeinen was er in Nederland in Limburg en lans
de grote rivieren al sprake van wijnbouw. Klimaatveranderingen deed de
wijnbouw vanaf 1500 teruglopen. En toen Napoleon hoge accijns ging invoeren, verdween de wijnbouw geheel uit Nederland.
Vanaf 1970 is de wijnstok weer helemaal terug in Nederland. In Limburg
als eerste, maar vanaf de tachtiger jaren ook in de Achterhoek; hier is
maar liefst 25 hectare aangeplant. Nieuwe, vroeg rijpende rassen maakte
dit mogelijk.
In 2004 hebben 12 Achterhoekse wijntelers hun krachten gebundeld en
samen de coöperatieve Achterhoekse wijnbouwvereniging opgericht.
Deze coöperatie geeft tot doel, onder vastgelegde productie- en kwaliteitsnormen een streekwijn te produceren.
Na deze uiteenzetting nemen we een kijkje in de
wijngaard en kunnen we de
bijna rijpe druiven bewonderen.

Daarna hebben we als afsluiting nog drie
wijnen mogen proeven.
Al met al een leerzame en aangename excursie.
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Reisverslag India en Nepal
Woensdag 11 oktober was mevrouw Betsy
Kreeftenberg te gast voor de verzorging van
een lezing over haar reis naar India en Nepal.
Op een prettige en boeiende wijze heeft zij verteld over de reis, zoals voorbereiding, het reizen, het eten en al het moois dat zij heeft gezien. Met vele mooie foto’s werd het verhaal ondersteund. Er werd een goed beeld gegeven
van het land, de bevolking en het leven in deze
streek van de wereld. Een gebied met veel traditie en een zeer rijke cultuur en rijkdom aan
prachtige, zeer indrukwekkende bouwwerken
van kastelen, tempels en andere heiligdommen.
Een boeiende en zeer informatieve middag.

Dag van de Ouderen 2017
Op zaterdag 23 september 2017 werd in zalencentrum “De Radstake” te
Heelweg weer de Dag van de Ouderen gehouden. De belangstelling was
weer groot. Voorzitter Henk Rootmensen kon een volle, uitverkochte zaal
(200 personen) welkom heten.
Het thema van deze dag was: Verkeer en regelgeving.
Jan Wensink van Verkeersschool Wisselink uit Varsseveld onderhield de aanwezigen op prettige, humoristische wijze de aanwezigen. In goed verstaanbaar
en begrijpelijk dialect vertelde hij over het veilig deelnemen aan het verkeer. Als voorbereiding op deze
lezing was hij met enkele leden van het organisatie
comité in de gemeente rond geweest om diverse situaties, vooral onduidelijke en verraderlijke situaties uit te zoeken en te
fotograferen. Aan de hand van deze foto’s besprak hij de situaties en de
daar gelden verkeersregels. En passent liet hij ook enkele foutief geplaatste verkeersborden zien en wees de wethouder zeer humoristisch
op deze foutjes met het verzoek deze snel te herstellen. De wethouder
nam deze “standjes van de meester” ter harte en zegde toe te zorgen
voor correctie. Diverse belangrijke verkeersregels werden besproken.
Zo ook de omstandigheden waaronder op grond van lichamelijke en of
geestelijke aandoeningen het deelnemen aan het verkeer volgens de
Wet niet mag en welke risico’s er kleven aan het niet naleven van enkele
cruciale regels.
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We denken goed verzekerd te zijn, maar wanneer we ons niet aan de
wettelijke regels houden, dan trekt de verzekering zich terug en draaien
we zelf op voor de gevolgen en de consequenties. Jan Wensink gaf heel
duidelijke adviezen en uitleg. Een zeer geslaagde voorlichting vanuit het
comité Dag van de Ouderen.
Na de pauze met een goed verzorgde broodmaaltijd voerde Toneelvereniging Het Buurtschap uit Sinderen het toneelspel “Familie Bruinsma,
leve de Koning” op. Voortreffelijk gespeeld en zo een heerlijke ontspanning als afsluiting van deze geslaagde dag.

Thema-avond voor geïnteresseerden
Op 21 november van 19.00 tot 21.30 uur in Verpleeghuis Den Es is er
een thema avond met presentatie en prikkelende workshops over

“Belevingsgerichte Zorg”
Belevingsgerichte zorg is zorg die recht doet aan iemands persoonlijkheid en rekening houdt met zijn beleving van de situatie.
De inloop is om 19.00 uur en het programma start om 19.15 uur.
De avond eindigt rond 21.30 uur.
Adres Oranjestraat 30
Opgave kan tot en met 17 november via receptie.denes@azora.nl
Of via 0315-256484
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