Editie 18-5 september-oktober 2018

Nieuwsbrief september-oktober 2018
Beste leden,
Hopelijk bent u de zeer warme zomer goed doorgekomen. Het was puffen
en zoeken naar airco’s of koele plekjes. Het huidige weertype nodigt veel
meer uit om de gebruikelijke werkzaamheden weer op te pakken.
Ook het bestuur van de SBOIJ gaat weer met frisse moed beginnen aan de
fiets- en wandeltochten, de themamiddagen, en de andere activiteiten. De
nieuwe computercursussen staan weer op de agenda en het internetcafé is
“SBOIJ Helpdesk” geworden en al één keer gehouden; er was gelukkig een
redelijk aantal mensen met vragen en opmerkingen over hun tablet, laptop
of telefoon.
Op dit moment telt onze vereniging 215 leden. We zijn zeer tevreden met dit
aantal maar we zullen op de Dag van de Ouderen -die gehouden wordt op
22 september- via onze uitgebreide en aantrekkelijke stand toch nog proberen om meer leden te werven.
Om leden die ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen niet te vergeten
vraag ik ook u om dit te melden aan Toos Geers ( tel.nr.:0315-346526). Zij
zal dan namens het bestuur zorgen voor een passende attentie.
De soos-middagen beginnen ook weer en het zou toch heel fijn zijn dat meer
leden daar gebruik van maken. Het is gezellig, je spreekt elkaar en je blijft
op de hoogte.
De wandeltochten zijn gezellig en ontspannend. De deelnemers vormen een
hecht en constant groepje. Er mochten wel meer mensen aan deze gezellige
tochten deelnemen. U bent van harte welkom. Bedenk: “Bewegen is gezond”
In deze nieuwsbrief staan alle komende activiteiten. Noteer ze in uw agenda
en probeer er aan mee te doen.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 4 september is de eerste wandeltocht na de vakantie uitgezet in Varsseveld e.o. of buiten Varsseveld. De volgende tochten worden
gehouden op dinsdag 2 oktober en
dinsdag 6 november. 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.
Fietsen
De eerste fietstocht na de vakantie werd woensdagmiddag
29 augustus verreden. Onder goede weersomstandigheden heeft men genoten van deze mooie tocht. Helaas hebben de coördinatoren enkele mooie fietspaden uit de route
moeten halen, omdat deze paden door de droogte niet “befietsbaar” waren voor onze groep.
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De volgende fietstocht is op woensdagmiddag 26 september. Ook hiervoor
is weer een mooie tocht uitgezet.
De start van deze fietstocht is bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. De vertrektijd is 13.30 uur.

Attentie !!
De laatste fietstocht van dit seizoen zal worden verreden op woensdag 31
oktober. Dit zal een wat kortere tocht zijn met onderweg een wat langere
pauze voor een gezellige afsluiting van het seizoen. In verband hiermee en
omdat de dagen al wat korter worden, wordt deze keer om 13.00 uur
vertrokken vanaf de “Van Pallandthal”.
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. 0315298457.
Bij deze fietstochten hopen wij ook vele bekende en nieuwe gezichten te
zien.

Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 5 september weer samen. De daarop volgende
is op woensdag 3 oktober en woensdag 7 november.
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 een workshop volgt.
We sluiten de middag af met een drankje en een hapje in het restaurant van
het Brewinc.
Wij moeten opgeven met hoeveel deelnemers wij komen. Daarom is opgave
van deelname aan deze excursie noodzakelijk; dit kan tot en met woensdag 12 september bij Hetty Slangewal, tel.: 0315-248860
De kosten van deze excursie bedragen € 5,- p.p. (inclusief consumptie).
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We vertrekken om 13.30 uur vanaf de sporthal; we rijden zoveel mogelijk
samen om met zomin mogelijk auto’s naar Doetinchem te gaan en zo kosten
te besparen. De kosten van het parkeren van de auto zijn rekening van de
penningmeester van SBOIJ. Met het inleveren van de parkeerbon kan de
chauffeur de parkeerkosten bij deze declareren.
Het belooft en interessante en leerzame middag te worden!
Woensdag 17 oktober staat de Voedselbank centraal.
De hoofddoelstelling van de voedselbanken is:
 Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.
Het realiseren van deze doelstelling geschiedt geheel door
vrijwilligers.
In een presentatie zullen medewerkers van de Voedselbank Oost Achterhoek - Lichtenvoorde uit een zetten hoe zij deze doelstellingen realiseren en
wat daar al zo bij komt kijken.
De Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek deelt wekelijks voedselpakketten uit aan huishoudens, die niet meer in staat zijn om zelf dagelijks voor
voldoende eten te zorgen. Deze voedselpakketten worden samengesteld uit
voedsel, dat gratis door bedrijven wordt verstrekt, omdat het niet meer via de
reguliere afzetkanalen verkocht kan worden. Hierdoor wordt verspilling van
goed voedsel voorkomen en wordt de verborgen armoede bestreden. Het
gaat hierbij altijd om een aanvulling op de eigen boodschappen en voor een
bepaalde periode.
De presentatie door de Voedselbank wordt gratis verzorgd. Het bestuur
heeft besloten een donatie te geven voor de presentatie. Ook de bezoekers
worden in de gelegenheid iets te schenken aan de Voedselbank. Dat kan in
de vorm van geld ( een collecte bus is aanwezig) of in de vorm van voedselof verzorgingsprodukten. Levensmiddelen die volgens de warenwet nog
goed consumeerbaar zijn en verzorgingsprodukten zoals shampoo, tandpasta, toiletartikelen, wasmiddelen e.d.. Deze produkten kunnen tijdens de
bijeenkomst worden ingeleverd.
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.
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Woensdag 21 november Slachtvisite
De Historische Vereniging Oud Noordijk komt naar Varsseveld en gaat voor
ons een “slachtvisite op locatie” verzorgen.
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 historische slachtvisite.

Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 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).
*-*-*-*-*-*

Computercursussen
Er stonden nog een aantal belangstellenden op de wachtlijst voor de
Computercursus Gevorderden. Op
dinsdag 25 en donderdag 27 starten 2 cursussen voor Gevorderden.
Voor de cursus beginners en de
workshops zijn momenteel te weinig belangstellende om een cursus
of Workshop te starten. Na afloop
van de twee cursussen voor gevorderden (eind november) zal bekeken worden of er voldoende belangstelling is om met een cursus of workshop te
starten.
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
*-*-*-*-*-*-*
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SBOIJ Helpdesk
Op woensdagmiddag 8 augustus heeft SBOIJ
de eerste SBOIJ Helpdesk georganiseerd in
het Borchuus in Varsseveld. Woensdag 12
september wordt de tweede gehouden en vervolgens op woensdag 10 oktober.
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 van
14.00 uur tot 16.00 uur
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.
*-*-*-*-*-*-*

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
Azora
Gelijk met deze Nieuwsbrief ontvangt u de jaarlijkse uitgave “Activiteitenaanbod voor senioren in Varsseveld”. Hierin kunt u lezen wat er zoal in Varsseveld is te doen en wat de verschillende organisaties de senioren bieden.
Ook wij leveren daarin onze bijdrage.
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Van de penningmeester
In februari vindt de incasso van de contributie plaats. Echter van nieuwe leden die vanaf half februari zijn toegetreden kan dan de incasso nog niet
plaatsvinden. Voor deze leden zal in oktober de incasso plaatsvinden en wel
rond 25 oktober. Als deze incasso heft plaatsgevonden en is geslaagd zal
daarna aan de aanbrengers van deze nieuwe leden de toegezegde beloning
worden uitgereikt.
Adreswijzigingen
In juni hebben we per e-mail een enquete formulier verzonden aan alle leden met een e-mail adres. We kregen een tiental meldingen terug dat het
gebruikte e-mail adres niet meer bestond. De redenen hiervan zullen zijn dat
u een ander e-mailadres hebt gekregen, b.v. door aansluiting op glasvezel.
Wij verzoeken u wijzigingen in uw adresgegevens door te geven aan de ledenadministratie, zodat wij altijd over de juiste adresgegevens beschikken
en u kunnen bereiken.
Ledenwerving
“SBOIJ heeft ambities en wil nog steeds groeien”
De ledenwerfactie werkt. Wij tellen nu 215 leden.
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.
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.
Nieuwe leden die tijdens de dag van de ouderen of daarna voor 1 januari
a.s. lid worden betalen geen contributie 2018. Voor hen gaat de contributieplicht in op 1 januari 2019.
Voor het aanmelden van nieuwe leden kunt u het het formulier van de website downloaden of opvragen bij het secretariaat.
Wij zien uw aanmeldingen tegemoet.

*-*-*-*-*
Gezocht: Coördinator Computercursussen
Gerard Wesseling verzorgde als Coördinator Computercursussen de organisatie van het computer onderwijs. Aan het eind van het cursusseizoen
2017/2018 heeft hij deze taak beëindigd.
Het bestuur is nu op zoek naar een vervanger.
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Voor onze docente, Riet van der Meulen, is het lesgeven en het verzorgen
van het werk rond de cursussen te veel. Zij wil uitsluitend en alleen het lesgeven verzorgen.
Willen we als SBOIJ het computeronderwijs kunnen blijven verzorgen dan is
het absoluut noodzakelijk dat er op korte termijn weer een Coördinator beschikbaar komt. Komt deze er niet, dan betekent dit dat wij het computeronderwijs moeten beëindigen en dat zou zonde zijn.
Hebt u interesse in dit mooie werk en wilt u ons helpen, stel u dan in verbinding met het secretariaat. We kunnen dan samen met docente Riet van der
Meulen de taken en de inhoud van deze functie met U bespreken en samen
bekijken of het iets voor u is.
We zoeken iemand die dit werk samen met haar wil doen en e.v.t. ook een
beetje wil assisteren in de lessen.
Het bestuur

Café Doodgewoon
Op donderdag 13 september vindt er weer een Café Doodgewoon plaats.
Het thema is 'Omgaan met verlies'.
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies: verlies van gezondheid,
van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen. Op deze avond
gaat het over de manier waarop iemand na een ingrijpende, verdrietige ervaring het leven weer vorm kan geven. En over de vele aspecten die daarbij
een rol kunnen spelen.
We spreken met elkaar over soorten verlies en het omgaan met rouw reacties. Er is volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Gastspreker Trudy Willems is werkzaam in de palliatieve zorg.
Café Doodgewoon is een initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg WestAchterhoek.
Tijdstip: 19.30 tot 20.45 uur (inloop vanaf 19.00 uur met een kop koffie of
thee).
Café Doodgewoon wordt gehouden in: Inloophuis Oude IJssel, Plantenstraat
2 in Doetinchem. Toegang is gratis
Opgeven via Inloophuis Oude IJssel: actief@inloophuisoudeijssel.nl
Of telefonisch (dinsdag, woensdag en donderdag) via (0314) 64 60 24.
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Vele mensen missen berichten in Berichtenbox
Vele overheidsinstanties, zoals belastingdienst, gemeenten, waterschappen
e.d. sturen steeds vaker hun berichten digitaal via de Berichtenbox aan de
burgers. De Berichtenbox is de digitale persoonlijke postbus voor post van
de overheid. Via een e-mail krijgt u een bericht dat er weer post voor u in uw
Berichtenbox is geplaatst. Velen hebben hun Berichtenbox inmiddels geactiveerd en krijgen zo hun overheidspost digitaal.
Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt dat meer dan twee miljoen mensen hun digitale berichten niet of nauwelijks controleren. Een nieuw
bericht blijft bij bijna één op de drie gebruikers langer dan een jaar ongelezen. Dat kan vervelende consequenties tot gevolg hebben.
Wij raden u aan regelmatig uw Berichtenbox te controleren en de berichten
te lezen.
Dat te veel berichten gemist worden ofwel niet gelezen worden komt volgens
de ombudsman door het ingewikkelde systeem en de omstandigheid dat
veel mensen hun e-mailadres niet aan de Berichtenbox hebben gekoppeld.
Als u het systeem eenmaal kent, blijkt het niet zo ingewikkeld en moeilijk.
Maar u moet zich het werken hiermee wel eigen gemaakt hebben.
Kunt u er niet goed mee overweg, vraag dan hulp van goede bekenden, b.v.
uw kinderen of andere familie. U kunt ook eens naar onze SBOIJ Helpdesk
komen en u daar laten informeren over de werkwijze en hoe u deze Berichtenbox moet benaderen.
Als senioren bonden blijven wij er op hameren dat de overheid er voor moet
zorgen dat een ieder altijd goed geïnformeerd wordt en toegang blijft behouden tot deze door de overheid verstrekte informatie. U herinnert zich vast
nog wel de discussie over het verdwijnen van de Blauwe envelop. Meegaan
met de digitale toekomst is goed, maar de overheid moet streven naar laagdrempelig contact met al haar burgers.
Ook onze Belastinginvulhulpen kunnen u helpen, want berichten over fiscale
zaken stuurt de overheid naar de Berichtenbox. Zij weten hoe u hiermee
moet omgaan. Schroom niet, maar vraag om hulp als u zelf de weg niet
goed weet.
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Prinsjesdag staat er weer aan te komen.
Wat zal de troonrede ons brengen? Mooie beloften of minder
mooie boodschappen??
Nog een paar weken en dan is het weer zo ver, Prinsjesdag.
Voor vele economen het moment om vooruit te blikken op de economie en allerlei boodschappen de wereld in te sturen. Een van die
boodschappen is geen leuke boodschap, n.l.: we houden misschien
wel minder over van ons loon om uit te geven dan verwacht.
Nu het juist zo goed gaat met onze economie is dit wel opvallend.
Het kabinet is druk met het reken aan de begroting en maakt daarbij
allerlei inschattingen over loonontwikkeling, groei van de economie
e.d.. De economen die bovenstaande boodschap uitbrachten zeggen
dat die schattingen wel eens te optimistich kunnen zijn en dat daardoor de werkelijkheid zo dadelijk zal tegenvallen. Wij moeten maar afwachten en zullen zien wat het wordt.
Eén ding is al wel zeker, wij ouderen zijn de laatste jaren flink achter
gebleven omdat onze pensioenen niet geïndexeerd zijn.
De onlangs door het Centraal Plan Bureau uitgebrachte ramingen voor 2018
en 2019 zijn ook duidelijk. Het ziet er voor ons niet geweldig uit.

Er is een negatief verschil met de verwachtingen van begin dit jaar:
door een iets hogere inflatie komt de gemiddelde koopkrachtgroei van
gepensioneerden dit jaar op nul uit (was 0,4%), en volgend jaar op
1,1% (was 1,3%).
In 2018 zal daardoor volgens deze laatste raming ruim 50% van de
gepensioneerden op de nullijn blijven of een daling van koopkracht
hebben. In 2019 blijft naar verwachting van het CPB slechts 4% van
de gepensioneerden qua koopkrachtontwikkeling onder de nullijn.
Voor alle huishoudens, dus inclusief wij senioren, wordt de gemiddelde koopkracht groei geschat op 1,4 %. We moeten dus concluderen dat wij ouderen ook in het komende jaar weer verder achterop raken.
Alle redenen om ons zorgen te maken en als gezamenlijke bonden aan de bel te blijven trekken.
Dus ook heel belangrijk om onze bond sterker te maken.
Leden aan de slag en werf nieuwe leden.
De macht van het getal telt nog steeds.
Het gaat om uw belangen.
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Week tegen Eenzaamheid
Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis van verbondenheid met anderen. In de Week
tegen Eenzaamheid wordt aandacht gevraagd voor dit probleem en zeggen
we: kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van
contact. De Week tegen Eenzaamheid 2018 is van donderdag 27 september
t/m zaterdag 6 oktober.
In dit kader organiseert het Steunpunt Eenzaamheid Silvolde een gezellige
middag op woensdag 3 oktober in de Schuylenburg te Silvolde. De aanvang
is om 16.00 uur; de kosten € 12,50. U kunt u zelf of iemand anders aanmelden via te. 0315-396999 of per email naar: j.vanmastrigt@azora.nl.
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Tips voor veilig internetbankieren
Uw bankzaken via internet regelen is een behoorlijk veilige manier van bankieren. Zeker als u de volgende tips in acht neemt.
1. Gebruik altijd als u gaat internetbankieren uw eigen computer, tablet of
smartphone. Tot deze heeft alleen u toegang. Internetbankier dus thuis
met uw eigen internetverbinding en uw eigen apparaat. Denk er ook aan
dat verbinding maken met een openbaar wifi-netwerk in bijvoorbeeld een
café niet altijd betrouwbaar en veilig is.
2. Wees altijd voorzichtig met uw bankgegevens, zoals inlogcodes, bankpasnummers en pincodes. Deel deze nooit met iemand die u niet kent of
niet vertrouwt.
3. Voer na inloggen alleen gegevens in als u zeker weet dat u op de website van uw eigen bank bent en de verbinding veilig is
4. Denk ook goed na over het instellen van wachtwoorden. Zorg ervoor dat
deze niet makkelijk te raden zijn.
5. Ga nooit in op e-mail of telefoontjes van de (zgn. uw) bank. Hengelen
naar bijvoorbeeld bankgegevens wordt phishing genoemd. Via telefoontjes of via e-mail wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te delen. Dit
noemen we “phishing”. Steeds meer fraudegevallen gebeuren op deze
manier. Krijgt u een e-mail of telefoontje van 'de bank' of een ander bedrijf dat u niet kent? Wis dan de e-mail of hang de telefoon op. De bank
zal u nooit vragen om via e-mail uw bankgegevens te delen. Twijfelt u,
bel dan altijd zelf met de bank. Volg in deze de aanwijzingen van uw
bank.
6. Kijk goed in de adresbalk van uw internetprogramma of deze groen is gekleurd of een (groen) slot aangeeft, dan is de verbinding met de website
'veilig'. Dit is vooral belangrijk als u gaat internetbankieren.
7. Let er op dat mensen niet mee kunnen kijken op uw scherm waar u uw
gegevens invoert.

Rabobank thuisservice.
Lukt het u niet of bent u niet in staat zelf uw bankzaken online te regelen en/of kunt niet naar de Rabobank komen wegens ziekte of lichamelijke beperkingen, dan kunt u gebruik maken van de thuisservice
van de Rabobank. Een medewerker komt dan bij u thuis u helpen uw
bankzaken te regelen. Voor meer informatie neemt u contact op met
de Rabobank Graafschap, telefoon 0314-442500 of e-mail:
info@graafschap@rabobank.nl
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IkWoonLeefZorg
Wonen zoals u dat wilt
Voor diverse tips en adviezen voor langer zelfstandig wonen.

IkWoonLeefZorg is een digitaal platform dat is ontwikkeld door Rabobank en Interpolis. Een platform dat streeft naar waardevolle verbindingen met de samenleving, de toekomst en met elkaar. Het is ontwikkeld om de welvaart en het welzijn in Nederland te behouden. Op de
website van dit platform zijn allerlei adviezen, tips en oplossingen te
vinden op het gebied van zelfstandig wonen, hulp en zorg, sociale
contacten, financieën.
Langer zelfstandig wonen
Het huidige beleid is zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Veel
mensen willen dit ook graag. Daarvoor zijn er vaak aanpassingen nodig om dat te realiseren, of is extra zorg noodzakelijk. Op dit platform
wordt kennis gedeeld over zorg en wonen en worden concrete oplossingen geboden. Ook worden tips gegeven over sociale activiteiten,
inzicht in financiële mogelijkheden met concrete oplossingen. Hiermee
wil men ouderen helpen langer zelfstandig te blijven wonen en mantelzorgers in hun rol ontlasten.
Het is een zeer interessante website en is het bezoeken waard. Zeker
als u bepaalde oplossingen voor problemen of probleempjes zoekt.
Ook kunt u zich abonneren op een Nieuwsbrief en zo ontvangt u regelmatig interessante tips of adviezen.
Dit platform of de website is te bereiken via
https://www.ikwoonleefzorg.nl/
Op de website kunt u zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief.
Het is een aanrader, zeker als u over bepaalde plannen denkt om
aanpassingen aan uw woning of een andere woning aan te brengen.
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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 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
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
Voorzitter:
B.W. Groenewold
Spoorstraat 25c
7051 CG Varsseveld
Tel.: 0315-298121
06-14236045
Email: b.groenewold8@upcmail.nl
Secretariaat:
J.W. Meerdink:
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-840044
06-29165972
Email: j.w.meerdink@chello.nl
Penningmeester / Ledenadministratie:
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 de
Ledenadministratie.

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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