Editie 18-4 juli-augustus 2018

Nieuwsbrief juli - augustus 2018
Beste leden,
Na de zomervakantie zal er weer een groot aantal activiteiten zijn
van onze SBOIJ.
U leest daarover meer in deze en volgende nieuwsbrieven, maar
één activiteit wil ik graag in dit voorwoord noemen:
De Vrijwilligersmiddag!
Zonder de vele vele vrijwilligers zou het zeer moeilijk zijn om onze
vereniging goed draaiend te houden en daarom gaan we ook dit
jaar alle vrijwilligers in het zonnetje zetten. De exacte datum en
plaats wordt in een persoonlijke uitnodiging bekend gemaakt.
Het stamppotbuffet zal er iets anders uitzien dan afgelopen jaren. In
plaats van de gebruikelijke bingo staat er iets heel anders op het
programma. Het is nu nog een verrassing, maar u leest hier binnenkort meer over.
De Dag van de Ouderen bij de Radstake staat ook alweer in “de
steigers”. Meestal is de zaal goed gevuld en u kon helpen door uw
statiegeld te doneren (bij de COOP) voor de ouderendag. Op deze
manier kan de entreeprijs redelijk blijven.
Ik wens u allen een goede vakantietijd toe en hoop u allen weer na
de vakantie te mogen begroeten bij één van onze middagen.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold

Een goede, fijne vakantie gewenst
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 4 september wordt
de eerste wandeltocht na de vakantie uitgezet in Varsseveld e.o.
of buiten Varsseveld. De wandelingen beginnen om 13.30 uur.
We vertrekken vanaf de “van Pallandthal”. Of we starten de wandeling bij de “van Pallandthal” of
we reizen samen naar een plek
buiten Varsseveld om daar te
gaan wandelen.
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 coördinatoren Fietsen gaan ook na de vakantie weer mooie tochten
uitzetten. Woensdag 29 augustus staat de eerste tocht na de vakantie gepland.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd 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.
Wij hopen weer vele bekende en nieuwe gezichten te
zien bij deze tochten.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 5 september weer samen. De daarop volgende is op woensdag 3 oktober.
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
Excursie ZlimThuis Beleefhuis
Op woensdag 19 september 2018 brengen we een bezoek aan het
ZlimThuis Beleefhuis in het Brewinc in Doetinchem (voormalige technische school). Dit is een initiatief van Kruiswerk Achterhoek en Liemers.
We worden geïnformeerd over alle handigheden die het leven op latere
leeftijd kunnen vergemakkelijken.
We worden ontvangen met een kopje koffie en wat lekkers, waarna een
rondleiding en/of workshop volgt. We sluiten de middag af met een
drankje en een hapje in het restaurant van het Brewinc.
Over de precieze invulling van de middag leest u in de volgende nieuwsbrief. De kosten bedragen € 5,- p.p.
We vertrekken om 14.00 uur vanaf de sporthal; we rijden zoveel mogellijk
samen om met zomin mogelijk auto’s naar Doetinchem te gaan omdat
daar betaald parkeren geldt.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 7 juli,
1 september, 13 oktober, 17 november en 15 december.
Zie ook de meldingen in de plaatselijke pers en op onze website.
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, adres en telefoonnummer en de datum wanneer het rijbewijs verlopen is 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
Op dit moment is het programma 2018/2019 nog niet gereed. Zodra dit
bekend is wordt het op de website geplaatst en wordt in de wekelijkse huis
aan huis bladen aangekondigd en de opgave mogelijkheid kenbaar gemaakt.
Voor informatie over de cursussen of opgave voor cursussen kunt u terecht bij docente Riet van der Meulen (0315-242282).
Zie ook www.sboij.nl
*-*-*-*-*-*-*

SBOIJ Helpdesk
Op woensdagmiddag
11 april heeft SBOIJ
voor de eerste keer een
Internetcafé georganiseerd bij het Borchuus
in Varsseveld.
De ervaring is zodanig
dat besloten is voortaan
op de tweede woensdagmiddag van de
maand een dergelijke
bijeenkomst te organiseren. Omdat de naam de vlag niet dekt, is besloten
deze bijeenkomst voortaan de “SBOIJ Helpdesk” te noemen.
Woensdagmiddag 8 augustus wordt van 14.00 uur tot 16.00 uur de 1e
Helpdesk gehouden. Onder het genot van een kopje koffie of thee allerlei
digitale vragen en problemen behandelen; elkaar helpen bij het oplossen
en ervaringen met anderen uitwisselen. Zo nodig wordt voor de oplossing
door verwezen naar de leverancier van uw apparatuur. Daar gaat het om
bij de SBOIJ Helpdesk. Mensen die aan de cursussen hebben deelgenomen kunnen zo hun opgedane kennis bijhouden en uitbreiden.
De SBOIJ Helpdesk wordt gehouden in de Agora van het Borchuus.
De inloop is vrij en iedere bezoeker wordt een kopje koffie of thee aangeboden. Een vrije bijdrage in de bestrijding van de kosten is welkom.
*-*-*-*-*-*-*
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Algemeen:
Let wel:
Voor deelname aan alle activiteiten geldt:
Het risico van deelname is voor eigen rekening of wel voor rekening van de deelnemer. Het bestuur van SBOIJ stelt zich niet
verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade en of letsel
ten gevolge van ongevallen ontstaan tijdens deelname aan de
activiteiten, georganiseerd of ondersteund door het bestuur.

Ledenadministratie
Gaat u verhuizen of treden er andere wijzigingen op in uw
persoonlijke situatie, meldt dit a.u.b. aan de ledenadministrateur Hannie Sessing-ter Maat, Grutterinkpad 38, 7051 DD
Varsseveld. Tel.: 0315-237457.
Email: h.sessing-termaat@kpnmail.nl)

Van de Bestuurstafel
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u uitvoerig geïnformeerd over deze
verordening en hoe wij aan deze verordening gaan voldoen. Het is een
belangrijke en ingrijpende verordening, daarom hier nogmaals aandacht
hiervoor.
Volgens deze Europese wetgeving moet elke vereniging precies
en volledig uitleggen (in een privacyverklaring) wat zij doen met
persoonlijke gegevens. Ook zijn zij verplicht de mensen waarvan zij persoonsgegevens verwerken te wijzen op hun rechten, n.l. het inzien, laten
wijzigen of verwijderen van de opgeslagen gegevens. Tevens moet worden gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven hebben wij dit allemaal vastgelegd in ons AVG Protocol. Dit document staat op onze website ter inzage en ligt tevens bij de secretaris ter inzage. Dit Protocol mag u ook ons
Privacystatement noemen, zoals velen dat doen. Wij raden u aan dit Protocol eens te gaan lezen, zodat u weet hoe wij met de door u bij de aanmelding als lid vrijwillig aangeleverde persoonsgegevens omgaan.
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Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid en beveiliging van de
gegevens. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend en alleen voor het goed
laten functioneren van onze vereniging en de communicatie met u. Wij
verstrekken de gegevens niet aan derden.
U hebt altijd het recht om de opgeslagen gegevens in te zien, te wijzigen
of te laten verwijderen.
Mocht u de indruk hebben of krijgen dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
Ledenadministratie of het secretariaat.
*-*-*-*-*

Oproep van de Coördinatoren Themamiddag.
Beste mensen,
Gedurende het seizoen op de derde woensdag van de maand proberen
Hannie en ik een aantrekkelijk programma op te zetten in de vorm van
een presentatie, een lezing over een maatschappelijk onderwerp of iets
met een “vrolijke noot”
Tot op heden is het, mede dankzij uw inbreng, ook mooi gelukt. Toch zou
het heel fijn zijn als u uw gedachten hier over met ons zou willen delen zodat we niet teveel in herhaling vallen en zoveel mogelijk actueel blijven.
Ideeën over allerlei onderwerpen zijn welkom, m.n. dingen die binnen kunnen worden georganiseerd.
We rekenen op u want we doen de dingen graag SAMEN met u.
Bij voorbaat hartelijk dank,
Hetty Slangewal en Hannie Sessing

Rabobank Clubkas campagne
In Nieuwsbrief nr.18-2 hebben wij u opgeroepen op de
SBOIJ te stemmen in de Rabobank Clubkas campagne.
Op de SBOIJ zijn 83 stemmen uitgebracht. Dit zijn er
7 meer dan vorig jaar. Iedere stem had een waarde van
€ 3,41. Dat betekent dat wij € 283,03 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.
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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.

Terugblik
Jaarlijkse busreis
“zeer geslaagde, interessante reis”,
dat was de algemene mening over deze reis.
Woensdag 16 mei precies om 8.30 uur vertrok de bus
met daarin 58 belangstellenden, vanaf de “Van Pallandthal” richting Genemuiden, alwaar een bezoek aan
het in 1986 opgerichte “Tapijtmuseum” op het programma stond.
Om 10.00 uur werden we ontvangen in de ontvangstruimte, annex filmzaal. Onder het genot van koffie en een “Genemuiderbrok”, een lekkere
koek, konden we de videofilm bekijken. Een film die de historie van het tapijt op heldere wijze weergeeft en zo maakten we kennis met de geschiedenis van de tapijt industrie; van biezen en het maken van biezenmatten
tot het hedendaagse kamerbreed synthetisch tapijt en het kunstgras.
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Aan de kust van de Zuiderzee tussen Genemuiden en Kampen groeiden de biezen, welke dienden als de grondstof voor
het maken van de biezenmatten. De biezen zijn de bakermat van Genemuiden
als centrum van de mattenvlechterij en
de uitgroei tot dé tapijtstad bij uitstek.

Na deze kennismaking zijn we de fabriekshallen ingegaan en zijn ons diverse
oude weefmachines en hun werking getoond. Nog steeds worden hier in dit museum matten en kokosmatten/tapijten gefabriceerd.
Het museum wordt gerund door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers.
We hebben een goed beeld en een goede indruk gekregen van de geschiedenis en de ontwikkeling van de Genemuidense tapijtindustrie.

Om 12.00 uur zijn we doorgereisd naar Kampen en hebben ons daar aan
boord gegaan van de “Veerman van Kampen” voor een rondvaart door het natuurgebied het Kattegat.
Langs vele eilanden met talloze bloeiende
waterplanten
en overal
watervogels. Via
dit gebied zijn we het Ketelmeer op gevaren. Daar ging het tussen de eilanden van
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het IJsseloog door, oorspronkelijk
een slibdepot, wat nu een natuurgebied is geworden.
Een prachtige, ontspannende
boottocht.
Aan boord hebben genoten van
een goed verzorgd lunchbuffet.
Na de rondvaart konden nog een poosje Kampen in voor een stadsbezichtiging.
Rond vijf uur werd de bus weer opgezocht en de reis vervolgd naar KriebelZ in Terwolde. Daar wachtte ons het Dekselse Pannetjes diner, een
verrassing. De stemming was goed en er men liet zich de inhoud van de
pannetjes goed smaken. 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.
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Dag van de Ouderen 2018
Landelijk wordt 1 oktober van elk jaar aangemerkt als de Dag van de Ouderen.
Ter gelegenheid hiervan organiseert het comité Dag van de ouderen namens het
Seniorenconvent jaarlijks een regionale dagactiviteit en hoopt met het vieren van
de Dag van de Ouderen door ontmoeting de onderlinge band tussen senioren te
versterken en eenzaamheid te bestrijden.
Dit jaar wordt de Dag van de Ouderen gehouden op 22 september op het vertrouwde adres: Zalencentrum De Radstake te Heelweg.
Het morgenprogramma staat dit jaar in het teken van: Bewustwording eigen veiligheid
Veiligheid van ouderen heeft landelijk gezien toenemende prioriteit. Mede doordat
ouderen geacht worden langer zelfstandig te wonen is weerbaarheid en bewustwording van de eigen veiligheid thuis en daarbuiten steeds belangrijker.
Er zal een voorlichting worden verzorgd over onderwerpen als: * veilig wonen *
trap niet in de babbeltruc *identiteitsfraude *veilig omgaan met bankpas en codes * het letten op de eigen spullen * herkennen van nepinformatie etc. . Het gaat
om wat ouderen kunnen doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden en
welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen.
Tevens zullen we aandacht schenken aan het belang van het versterken van de
sociale omgeving: mensen kennen en vertrouwen is de basis voor veiligheidsgevoel. Maar wie speelt daarbij een rol?
Het comité Dag van de Ouderen hoopt met deze voorlichting bij te dragen aan het
welbevinden van onze doelgroep ouderen.
In het middagprogramma zal toneelvereniging Lukas uit Lintelo voor een heerlijke ontspanning gaan zorgen.
De kaartverkoop entreebewijzen vindt plaats op de volgende adressen:
op donderdag 30 augustus en op donderdag 6 september van 11.00 tot
12.00 uur
Silvolde:
De Buurman
van 11.00 uur tot 12.00 uur
Terborg:
De Rietborg
van 11.00 uur tot 12.00 uur
Varsseveld:
De Kwaksmölle
van 10.00 uur tot 12.00 uur
Op donderdag 6 september
Gendringen/Ulft : Mw. A. Cornelissen, Brederostraat 14 te Gendringen van 10.00
uur tot 12.00 uur
Algemeen voor specifieke situaties:
of via Theo Bleumer tel.: 0315-686380 of Jo Hiddink tel.: 0315-248820
De kosten van de entreebewijzen inclusief lunch bedragen € 15,00 per persoon.
Alle ouderen zijn welkom.
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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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