Editie 18-1 januari - februari 2018

Bestuur en coördinatoren
Senioren Bond Oude IJsselstreek

wensen u allen een
gelukkig,
voorspoedig
en
bovenal gezond 2018
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Nieuwsbrief januari - februari 2018
Beste leden,
Allereerst wens ik u allen een goed en gezond
2018 toe.
We hopen dat we weer een goed en gezellig jaar
met elkaar zullen hebben en als bestuur zullen
we ons volop inzetten voor goede activiteiten en
gezellige middagen.
De vrijwilligersmiddag was een succes en is zeer zeker voor herhaling
vatbaar. Via de beamer werd een duidelijk beeld van de opbouw en medewerking van de SBOIJ getoond. Ook willen we “De Olde Mölle” bedanken voor hun gastvrijheid en voor de voortreffelijke traktaties.
Midden januari zullen we het 200ste lid van onze SBOIJ in het zonnetje
zetten. We hebben nu meer leden, maar we hebben zeer nauwkeurig gekeken ( via de inschrijving) wie er voor die eer in aanmerking komt. In
onze nieuwsbrief en in de wekelijkse kranten zult u hier ongetwijfeld
meer over horen.
Op woensdag 17 januari komt Luci Aversteeg, goudsmid van atelier
Elcerlyck vertellen over haar vak. Elders in deze nieuwsbrief leest u daar
meer over.
We hebben naar aanleiding van de mededelingen van onze gemeente
gevraagd om papieren afvalwijzers te mogen ontvangen. We vinden dat
de gemeente wel erg gemakkelijk denkt over alles wat we maar via de
computer moeten doen en daarom wilden wij de papieren afvalwijzer
van de gemeente Oude IJsselstreek wel distribueren via onze nieuwsbriefbezorgers. De gemeente gaat hier niet op in en daarom leggen we in
deze nieuwsbrief uit hoe u kunt handelen om toch een afvalwijzer te krijgen.
We zien u graag op onze middagen en activiteiten in 2018. Schroom niet,
maar kom!
Een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdagen 9 januari, 6 februari en 6 maart worden wandeltochten
uitgezet in Varsseveld e.o. of buiten Varsseveld.
De wandelingen beginnen om 13.30 uur. We vertrekken vanaf de “van
Pallandthal”. 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 9 januari 2018 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 woensdag 25 april 2018 gehouden.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos start het nieuwe jaar op woensdag 7 februari. De daarop volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 7 maart en woensdag 4 april.
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 17 januari.
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.
Wij verwachten u allen op deze interessante middag.

Themamiddag woensdag 21 februari.
De themamiddag van februari staat in het teken van “babbeltrucs”, of
wel de oplichtingspraktijken en ongenode gasten waar ouderen
vaak de dupe van zijn/worden.
Mevrouw Hanneke Selten, oud-politieagente en thans werkzaam binnen
het team Openbare Orde en Veiligheid van de Gemeente Oude IJsselstreek zal in een interactieve presentatie laten zien hoe eenvoudig het
kan zijn om een woning binnen te komen en aangeven hoe te voorkomen dat men slachtoffer wordt van een zogenaamde babbeltruc. Duidelijk zal worden aangegeven wat u kunt of moet doen om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt. Zij zal ook ingaan op uw vragen.
Het zal een leuke, interessante en leerzame 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 21 maart.
Woensdag 21 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
In de volgende Nieuwsbrief zal de uitnodiging en de agenda worden geplaatst. 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. Na de behandeling van
het huishoudelijk gebeuren zullen we nog een poos gezellig samen zijn
en bingo spelen of het Rad van Fortuin laten draaien.
Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden.
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Busreis 16 mei.
Voor woensdag 16 mei is de jaarlijkse reis
gepland. Een bus en programma is al besproken. De coördinatoren Hetty en Hannie
hebben een mooi programma samengesteld.
De reis gaat naar Genemuiden, alwaar wij
van 10.00 – 12.00 uur een bezoek brengen
aan het Tapijtmuseum. Vervolgens gaan we naar Kampen, waar wij om
12.30 uur aan boord gaan van de “Veerman van Kampen” voor een rondvaart door het Natuurgebied het Kattegat en het Ketelmeer. Al varende
gaan we aan boord de lunch gebruiken. Na de rondvaart reizen door
naar Terwolde en gaan dan rond 18.00 uur in restaurant Kriebeltz weer
genieten van de “Dekselse Pannetjes”.
Een mooi, aantrekkelijk programma, waarvoor we van de deelnemers
een eigen bijdrage van € 70,- per persoon vragen.
Opgave van deelname is vanaf nu mogelijk bij Hetty Slangewal, telefoon
0315-248860.of email: slang79@hetnet.nl
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.
De organisatoren van deze reis, Hetty Slangewal en Hannie Sessing zien
uw aanmelding tegemoet. We rekenen op een volle bus.
Daarom reserveer deze datum voor deelname aan de reis. In de volgende Nieuwsbrief volgt meer informatie over de reis.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op zaterdag 13 januari
en vervolgens op de zaterdagen, 10 februari, 10 maart, 7 april, 5 mei en
9 juni.
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.
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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 ).
20 januari; 2e verjaardag SBOIJ
De voorzitter noemde het al in zijn voorwoord, in januari gaan we het
200e lid in het zonnetje zetten. In november 2017 hebben we het 200e
lid mogen inschrijven. Het bestuur meent dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij te mogen laten gaan. Op onze tweede verjaardag al meer
dan 200 leden, dat is toch een mooie prestatie.
Daarom is besloten op onze 2e verjaardag aandacht te besteden aan de
inschrijving van dat 200e lid. Een delegatie uit het bestuur zal hem/haar
op 20 januari bezoeken en een attentie aanbieden. Uiteraard vragen we
de pers hierbij ook aanwezig te willen zijn. In de volgende Nieuwsbrief
zullen we u hierover rapporteren.

Computercursussen

Met het uitreiken van de certificaten is medio december het computercursusseizoen 2017 afgesloten. Op de foto de deelnemers met het ontvangen certificaat voor het met goed gevolg volgen van de Computercursus.

Computercursus Beginners:
Dinsdagmorgen 16 januari 2018 wordt weer gestart met de computercursussen voor beginners.
Deze cursus is bedoeld voor beginnende computergebruikers.
Inhoud: uitleg over computerapparatuur, het leren werken met Windows
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10, tekstverwerking (Word), internet en e-mail.
De cursus wordt op dinsdag gehouden en telt 10 lessen, ’s morgens van
9.30 – 11.30 uur.
Het lesgeld voor de computercursussen bedraagt € 65,00, 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
cursus.
Voor deze cursus is nog een plek vrij.

Workshops iPad en Tablet
Op woensdagmiddag 17 januari 2018 zal de Workshop iPad starten. In
deze workshop wordt het werken met de iPad geleerd. De workshops
worden gehouden op woensdag en tellen 5 lessen, ’s middags van
14.00-16.00 uur.
Voor deze workshop zijn nog enkele plaatsen vrij.
Aansluitend aan deze workshop zal in februari de Workshop Tablet starten. Ook hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij.
Het lesgeld van deze workshops bedraagt € 32,50; de kosten van lesmateriaal bedragen € 15,- en de kosten van de tijdens de workshop genoten
consumpties bedragen € 7,50.
Leden van SBOIJ ontvangen € 5,- korting op het lesgeld.
Voor nadere informatie over deze cursussen en opgave voor deze 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
*-*-*-*-*-*-*

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)

Begeleid fietsen bij Azora
Wij (SBOIJ) fietsen in een grote groep. Voor sommige mensen is
het fietsen in groepen beangstigend, ze voelen zich niet zeker en
zijn bang te vallen of dat ze het tempo niet kunnen bijhouden. Heel
begrijpelijk. Toch willen zij wel graag fietsen; niet alleen, maar samen met een of twee anderen. Rob van Krieken, fysiotherapeut
verpleeghuis Den Es (Stichting Azora) te Varsseveld, verzorgt vanuit Den Es “fietsen onder begeleiding”. Dat wil zeggen hij en een
aantal vrijwilligers begeleiden mensen die graag een eindje willen
fietsen. Als therapeut let hij op uw wijze van fietsen en geeft hij
aanwijzingen over veilig opstappen, afstappen, afstand houden,
zithouding en meer. Alles gericht op veilig en prettig fietsen.
Leden van ons, die niet meer met onze fietsgroep mee kunnen of
durven, mogen bij Den Es aan het begeleid fietsen meedoen.
Wij vinden dit een prachtig aanbod en geven dat graag aan u door.
Samen zijn wij het over eens:
fietsen en in beweging blijven is gezond.
Elke woensdagmiddag wordt er vanuit Den Es gefietst; de start is
om 13.00 uur.
Bent u hierin geïnteresseerd en wilt u graag mee fietsen, meldt u
dan aan bij Rob van Krieken, email: r.krieken@azora.nl

Van de Bestuurstafel
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.
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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 regelingen getroffen. 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
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.

Ledenwerving.
We hebben het al vaker geschreven en blijven het
zeggen.
“SBOIJ heeft ambities en wil groeien”.
De ledenwerfactie werkt.
Per 1 januari telden wij 203 leden. De eerste toegezegde VVV-bonnen
zijn uitgereikt. Wilt u ook een VVV-bon verdienen, 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
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 een van de vorige
nummers afgedrukte inschrijfformulier gebruiken. Ook kunt het formulier
van de website downloaden of opvragen bij het secretariaat.
Wij zien uw aanmeldingen tegemoet.
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Van de penningmeester
De incasso voor de inning van de contributie 2018 zal rond 25 februari
plaatsvinden. Voor 2018 bedraagt de contributie voor het lid- hoofdbewoner € 25,- en voor het lid-medebewoner € 20,-. De inning van de contributie van leden die nadien toetreden zal worden geïnd in oktober.
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.
Helden om de Hoek
Helden om de Hoek is een jaarlijks terugkerend evenement bedoeld voor
alle vrijwilligers die actief zijn in het werkgebied van Rabobank Graafschap. Met dit evenement of wel gezellige avond willen Rabobank
Graafschap, Vrijwilligerscentrale Doetinchem, Gemeente Doetinchem en
Gemeente Oude IJsselstreek de vrijwilligers eens extra in het zonnetje
zetten. Dit jaar werd deze avond in de Dru Cultuurfabriek gehouden en
verzorgd door Frans Miggelbrink. De Rabobank stelt voor dit evenement
een aantal vrijwilligersprijzen beschikbaar. Om voor een van die prijzen
in aanmerking te komen moest men in een kort filmpje laten zien wat de
vereniging doet voor de leefbaarheid in onze omgeving en welke rol de
vrijwilligers daar in spelen. Wij hebben een filmpje rond de computercursus gemaakt en deze ingezonden. Tot onze verrassing zijn we daarmee
in de prijzen gevallen; een mooi op stekertje. Toos Geers en Riet van der
Meulen hebben deze avond bezocht en mochten de prijs ( een cheque
van € 300,-) in ontvangst nemen, zoals de foto laat zien.
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“heldinnen op de bune”
*-*-*-*-*-*-*

Digitale afvalapp in plaats van papieren kalender
Voortaan geen papieren afvalkalender meer thuis
Dat was rond Sinterklaas de aankondiging die de
Gemeente in de pers deed.
Wij hebben dat met grote verbazing gelezen en ons afgevraagd of dit wel
een juist besluit was. In onze ogen is dit een veel te gemakkelijk genomen besluit. Heeft de gemeente zich wel gerealiseerd of afgevraagd hoeveel oudere bewoners beschikken over een iPhone en hoeveel niet. En
hoeveel van die oudere bewoners met een App kunnen omgaan. Is de
vaardigheid van de ouderen in het digitale verkeer wel voldoende voor
het omgaan met een website, een artikel op de website vinden, te down
loaden en dan ook nog uitprinten.
Wij zijn er van overtuigd dat een groot deel van de oudere inwoners van
onze gemeente Oude IJsselstreek hiervoor onvoldoende digitaal vaardig
is en dat deze door dit zo gemakkelijk genomen besluit inzake de verspreiding van de afvalkalender ernstig benadeeld worden.
Wij hebben onze bezorgdheid aan de gemeente in een brief kenbaar gemaakt en gevraagd ons een 160 tal papieren versies van de afvalkalender te verstrekken. Samen met deze Nieuwsbrief hadden wij die dan
door onze vrijwillige bezorgers bij u laten bezorgen. Zo dachten wij ons
er van te verzekeren dat u over de afvalkalender kon beschikken en op
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een juiste wijze het afval op het juiste moment kon aanbieden. Wij kregen in eerste instantie geen reactie. Na herhaald verzoek kregen we net
voor de kerst de mededeling dat de gemeente niet over een papieren
versie van de afvalkalender beschikte en dat men ons geen uitgeprinte
versie kon verschaffen, omdat deze kalender nu adres gebonden is en
niet algemeen voor de gehele gemeente geldig is.
Wij zijn teleurgesteld en er niet in geslaagd u een goede service te verlenen.
Beschikt u niet over een iPhone, iPad, Tablet of computer, waardoor u
geen gebruik kunt maken van deze digitale afvalkalender, dan kunt een
voor u geldende papieren versie bij de gemeente aanvragen. Hiervoor
moet u contact opnemen met de gemeente via 0315 - 292 292.
Beschikt u over een iPhone, iPad of Tablet dan is het zeer aanbevelenswaardig de app hierop te installeren. Dat werkt goed en u kunt op ieder
moment heel snel zien welke container wanneer aan de straat/weg gezet
moet worden. Na installatie en instelling verschijnt er op het
scherm een icoontje. Eén tik op dit icoontje toont u de voor u
op dat moment gelden informatie.
De app is te downloaden van uit de App Store, Google Play of Playstore.
Nadat de app is geïnstalleerd kunt u inloggen met uw postcode en huisnummer en vervolgens verschijnen de voor u gelden de ophaaldagen.
Daarna hoeft u niet meer in te loggen, maar de tik op het icoontje is voldoende. Bent u zelf onvoldoende vaardig om de installatie uit te voeren,
laat dan iemand u helpen en deze app voor u installeren.
Beschikt u niet over deze apparatuur maar moet/wilt u gebruikmaken van
uw computer, dan kunt u de afvalkalender downloaden via www.mijnafvalwijzer.nl. Ook daar moet u inloggen met uw postcode en huisnummer,
waarna de voor u geldende afvalkalender op het scherm verschijnt. Deze
kunt u dan printen.
Wij hopen u op deze wijze behulpzaam te zijn geweest en u duidelijker
geïnformeerd te hebben dan de gemeente, want die plaatste in de pers
in een en het zelfde artikel tegenstrijdige informatie. Zo sprak men van
downloaden vanaf de website www. afvalwijzer.nl en www.mijnafvalwijzer.nl en dan moet u maar weten waar u moet zijn. Mocht u er niet uitkomen, roep dan onze hulp in.

Nieuwsbrief jan.-febr. 2018

13

Terugblik
Het leven op een binnenvaartschip
Een 45 tal personen waren woensdagmiddag 15 november naar “d’Olde
Mölle” gekomen om te luisteren naar het verhaal van de heer en mevrouw Fernhout over hun leven aan boord van een binnenvaartschip.

Piet en Bertha, zo stelden zij zich voor, hebben samen 40 jaar met hun
schip Wantij de binnenwateren van West Europa bevaren. De Wantij is
een schip dat 86 meter lang en 9 meter breed is; een diepgang heeft van
3,03 meter en een laadvermogen van 1653 ton.
Het oorspronkelijke schip Wantij is in 1930 als sleepschip gebouwd.
In 1966 heeft vader Jan Fernhout het sleepschip van 1000 ton gekocht
en de naam Wantij gegeven. Samen met zijn vader is Piet toen op dit
schip gaan varen.
Piet is in 1972 met Bertha, een schippersdochter uit een oud schippersgeslacht, getrouwd en in 1976 heeft hij het schip van zijn vader overgenomen. Op zijn beurt heeft Piet het schip op 1 januari 2009 overgedragen aan zoon Jan en schoondochter Paula.
In de loop der jaren hebben Piet en
Bertha een aantal verbouwingen aan
het schip laten doen en het gemoderniseerd en de capaciteit uitgebreid.
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In 1998 is het schip voorzien van een containerstuurhut zodat met 3 lagen containers gevaren kon worden. De containercapaciteit werd daarmee vergroot van 54 naar 81 TEU
Door het uitgebreide ballastsysteem is het schip, als een van de weinige
schepen, geschikt om met 2 lagen lege containers onder bruggen van
4,50 m door te varen, of met 3 lagen onder 6,80 m.

Ondersteund met mooie dia’s en een enkel filmpje hebben zij het leven
aan boord van het schip uit de doeken gedaan. Nadrukkelijk werd gezegd dat zij schippers waren op een schip en geen bootslui in een boot.

Een kleine attentie werd
aangeboden als dank
voor de zeer interessante
en informatieve middag.

We mogen weer terug kijken op een geslaagde
middag.
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Vrijwilligersmiddag
Woensdag 22 november zijn al onze
vrijwilligers middels een gezellige middag in het zonnetje gezet en bedankt
voor hun enorme inzet in het afgelopen
jaar voor de vereniging.
In een heldere PowerPoint presentatie is aan de aanwezigen de bestuurlijke stuctuur en opbouw van de vereniging uiteengezet en daarbij nadrukkelijk de plaats en het belang van de vrijwilligers aangegeven. Onder
het genot van een drankje en een hapje is men bijgepraat en zijn onderlinge ervaringen uitgewisseld.

… gezellig was het ..
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Kerstbingo.
Woensdag 20 december werd het jaar afgesloten met de kerstbingo annex stamppottenbuffet.
56 leden namen deel aan deze middag die de aanwezigen de nodige
ontspanning en gezelligheid heeft gegeven. Met veel enthousiasme werd
de Bingo gespeeld. Er werd gelachen, zeker als er een valse Bingo werd
geconstateerd; er waren leuke prijzen te winnen.
Na de Bingo werd heerlijk gegeten van het goed verzorgde stamppotten
buffet; men liet het zich goed smaken.
Een geslaagde middag.
.. een blij en tevreden gezicht,
passend bij deze geslaagde middag
en dat de sfeer goed weergeeft ..

.. spannend, goede of valse bingo ..

smakelijk eten ..
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Wij lazen voor u:
In de maandelijkse SER-themabrief Pensioenen en AOW

Pensioenuitkering daalt in 2018
Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering tot
2.750 euro zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2018 een lager
netto bedrag staan. Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangt
iemand 1,25 euro minder per maand. Bij 750 euro is dat 1,88 euro. Het
verschil loopt op tot 6,88 euro bij een aanvullend pensioen van 2.750
euro per maand.
Deze cijfers volgen uit berekeningen op basis van de belastingtarieven
en premies per januari 2018.
Hogere bijdrage Zorgverzekeringswet
De achteruitgang komt voornamelijk door de verhoging van de bijdrage
voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) van 5,40% naar 5,65%. Mensen die
een aanvullend pensioen ontvangen tussen de 1.700 en 2.650 euro profiteren nog wel van een verlenging van de eerste belastingschijf. Zij gaan
er minder op achteruit omdat zij hooguit enkele dubbeltjes minder belasting per maand gaan betalen.
Ouderenkorting stijgt
AOW-gerechtigden krijgen wel compensatie in de vorm van een hogere
ouderenkorting (een belastingkorting), die in 2018 met 126 euro stijgt.
Daarmee komt de totale ouderenkorting in 2018 uit op 1.418 euro per
jaar voor inkomens tot 36.346 euro. Bij een hoger inkomen bedraagt de
ouderenkorting nog maar 72 euro.
Ook de AOW-uitkering stijgt. Gehuwden ontvangen bruto 7,66 euro meer
per persoon, ongehuwden krijgen er 12,47 euro per persoon bij. Op deze
uitkering wordt ook de hogere ZVW-bijdrage ingehouden.

Een kale troost voor ons senioren
en dat terwijl de economie sterk groeit
en iedereen roept dat de lonen kunnen stijgen !!!

Was ons niet beloofd dat iedereen er op vooruit zou gaan????
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