Editie 18-6 november-december 2018

Nieuwsbrief november-december 2018
Beste leden,
De SBOIJ is een op zich zelf staande vereniging, maar dat wil nog
niet zeggen dat we geen invloed hebben op het ( landelijke, provinciale en gemeentelijk ) beleid. Veel leden denken dat we niet op die niveaus meepraten, maar dat is een veelgehoorde misvatting. Het seniorenconvent van de gemeente Oude IJsselstreek wordt door twee bestuursleden regelmatig bezocht. Ook is ons bestuur vertegenwoordigd in de regio-vergaderingen die om de 3 maanden worden gehouden. Ouderenverenigingen uit, Doesburg, Doetinchem, Oude-IJsselstreek, Rheden-Rozendaal, Berkelland en Hengelo-Steenderen wisselen dan suggesties uit en geven elkaar tips.
Ook de landelijke vergaderingen ( FASv = Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen) worden door twee leden van ons bestuur bezocht. Dit tweetal zit ook in de federatieraad van de FASv. Opmerkingen en hints worden daar ter sprake gebracht en doorgegeven aan de
NVOG. (= Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) De NVOG bespreekt samen met de Protestantse Christelijke
Ouderen Bond (PCOB), de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), de
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) zaken die op het
landelijke gebied van belang zijn. Zoals u kunt zien praten we wel degelijk mee en horen ook graag van u op- of aanmerkingen zodat we
die kunnen doorgeven op de goede plek.
Volgens de beheerder van sportcentrum VITAL is er voor onze leden
nog plek op maandag, dinsdag of donderdag. U kunt daar met korting
sporten. Folders liggen bij de soos, de activiteitenmiddagen en de vrijwilligersmiddag. Ook kunt u mij even bellen zodat ik u een folder kan
aanreiken. Tel. 0315-298121
November is voor ons en voor u een drukke maand. U leest daarover
veel meer in deze nieuwsbrief. We hopen u te zien op de geplande
data!!
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Voor een aantal van bovengenoemde activiteiten is het noodzakelijk
dat u zich opgeeft voor deelname.
Hieronder volgt voor deze activiteiten de uiterste datum van opgave:
Kerststukjes maken:

dinsdag 13 november

Slachtvisite:

woensdag 14 november

Stamppottenbuffet:

maandag 10 december

Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 6 november, dinsdag 4
december en dinsdag 8 januari 2019
worden wandeltochten 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
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Fietsen.
Woensdag 31 oktober is de laatste fietstocht van het seizoen
2018 verreden door 29 deelnemers. Het was een wat kortere
tocht maar daarom niet minder gezellig. De tocht ging vanaf
de Van Pallandthal richting Westendorp naar de thuis plaats
van de Coördinatoren Annie en Henny Tuenter. Daar werd
een extra lange rustpauze gehouden en onder het genot van
en hapje en een drankje werd fietsseizoen 2018 op een ontspannen wijze afgesloten. Terug kijkend op dit seizoen mogen vaststellen
dat we dit seizoen weer mooie tochten hebben gefietst onder goede weersomstandigheden. Met dank aan de Coördinatoren Annie, Henny en Henny.

Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 7 november, woensdag 5 december en woensdag 9 januari weer samen. 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 21 november Slachtvisite
November slachtmaand. Daarom hebben we De
Historische Vereniging Oud Noordijk uitgenodigd
naar Varsseveld te komen en voor ons een “slachtvisite op locatie” te verzorgen.
In een paar samenspraken over de huis-slachting
van vroeger en wat gedichten wordt op humoristische wijze het slachten van het varken en al wat
daar omheen gebeurde verteld. Daarnaast zal nog
een stukje film worden getoond. Tijdens deze presentatie wordt 5 maal rond gegaan met een hapje
bakbloedworst, bakleverworst, heufdkeeze e.d..
Proeven en smullen!!
Daarnaast brengen zij diverse slachtproducten mee, die na afloop kunnen
worden gekocht.
Omdat zij moeten weten hoeveel hapjes zij moeten meebrengen, is het
noodzakelijk dat wij weten met hoevelen jullie komen.
Daarom graag opgeven dat u komt en wel tot woensdag 14 november bij
Hetty Slangewal, tel.: 0315-248860 of per email: slang79@hetnet.nl
Of Hannie Sessing, tel.: 0315-237457 of per email:
h.sessing-termaat@kpnmail.nl
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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.
Donderdag 13 december Kerststukjes maken

Een idee uit de Ideeënbus.
Naar aanleiding van een idee in de Ideeënbus heeft het bestuur besloten een middag te organiseren waar u onder leiding en met hulp
van een deskundige zelf een leuk kerststukje kunt gaan maken. Deze
middag wordt gehouden in het “atelier” van Ada Lovink, Kon. Wilhelminalaan 12 te Varsseveld.
Het is de bedoeling om voor de kerst een aardig bloemstukje te maken. U moet zelf het materiaal meebrengen incl. schaaltje of potje; ’t is
maar wat u leuk vindt. Oase is beschikbaar, maar u mag het rustig
zelf meebrengen.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 13 december 2018 van 13.00 tot 15.30 uur. Er is plaats voor zeven personen.
Is er meer belangstelling, dan houden we op zaterdag 15 december
2018 van 13.00- tot 15.30 uur nog een bijeenkomst. (de donderdag
moet wel vol zijn).
De kosten bedragen € 5.- per persoon, inclusief een kopje koffie/thee.
Voor deelname aan deze bijeenkomst kunt zich tot uiterlijk 13 november a.s. opgeven bij bij Hetty Slangewal, tel.: 0315-248860 of per
email: slang79@hetnet.nl.
*-*-*-*-*-*

Bijeenkomst 19 december; Stamppottenbuffet
Voor woensdagmiddag 19 december staat voor onze leden de laatste bijeenkomst van 2018 op het programma. Ditmaal geen Kerstbingo met aansluitend het bekende stampottenbuffet, maar een gezellige middag waar
voorafgaande aan het lekkere buffet het Gemengd zangkoor DES uit Westendorp een optreden zal verzorgen en een aantal liederen ten gehore zal
brengen. Het zal weer een gezellige bijeenkomst worden en 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 10 december a.s. bij Hetty Slangewal, tel. 0315-248860 of bij Hanny
Sessing, tel. 0315-237457.
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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 15.30 uur. (Half vier) !!!
Wij rekenen op U allen.
*-*-*-*-*-*
Woensdag 16 januari 2018
Reis mee naar de middernachtzon en het noorderlicht
Woensdag 16 januari nemen Marius en Jenny van Lienden (oud apotheker
in Varrseveld) in een reisverslag ons mee naar de middernachtzon en het
noorderlicht.
Al 35 jaar maken zij reizen naar Scandinavië. Eerst met tent en caravan en
vanaf 2003 met een buscamper. Dan begint ook het tijdperk van de digitale
foto- en videocamera. Met de zomer-, herfst- en winterplaatjes daarvan nemen ze u mee op reis door Denemarken, Zweden, Finland en Noorwegen.
Wat hen daar trekt is de rust, de natuur en de cultuur. Het is een soort ‘thuiskomen’ als ze in Zweden al rijdend door de eindeloze bossen de vele meren
zien schitteren. Het mooiste zijn echter de nachten in het hoge noorden: in
de zomer lang en licht en in de herfst en winter licht van de sneeuw en als je
geluk hebt vol met het magische noorderlicht.
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.
Gaat u ook mee op deze reis? Wij rekenen op u.
*-*-*-*-*-*

Vrijwilligersmiddag
Woensdagmiddag 28 november worden al onze vrijwilligers uitgenodigd
voor een gezellige middag in “d’ Olde Mölle”. Vorig jaar hebben we onze vrijwilligers met deze middag bedankt voor hun trouwe inzet. Dat is goed in de
smaak gevallen en daarom gaan we het dit jaar weer zo doen. Alle vrijwilligers worden persoonlijk uitgenodigd voor deze middag en onder het genot
van een drankje en een hapje willen we met hen de werkwijze binnen onze
vereniging bespreken en mogelijke knelpunten of wensen boven water krijgen. Daar kunnen we van leren en in de toekomst ons werk nog beter uitvoeren. Hun inzet is belangrijk en betekent veel voor onze SBOIJ. Laten we
eerlijk zijn, zonder vrijwilligers en hun belangeloze inzet kunnen we niet bestaan en dus is een bedankje op zijn plaats.
*-*-*-*-*-*
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Rijbewijskeuringen.
De eerstvolgende Rijbewijskeuringen zijn gepland op de zaterdagen 17 november, 15 december en 19 januari 2019.
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).
*-*-*-*-*-*
Wijziging in procedure Rijbewijskeuring 75+
Eind oktober is het CBR gestart met een nieuwe procedure voor de Rijbewijskeuring voor 75+.
Tot nu moest u om uw rijbewijs te verlengen naar de gemeente en als 75plusser daar een Eigen verklaring kopen. Met deze door u ingevulde verklaring ging u naar de Rijbewijs keuring. De keuringsarts vulde zijn bevindingen
ook in op dit formulier en daarna stuurde u het naar het CBR. Dat wordt nu
veranderd.
Als u nu uw rijbewijs wilt laten verlengen gaat u ook weer naar de gemeente,
maar nu moet u een Gezondheidsverklaring kopen. Dit formulier vult ook
weer in en na invulling moet u dit opsturen naar het CBR. Het CBR beoordeelt deze door u ingezonden Gezondheidsverklaring, waarin u allerlei gegevens over uw gezondheid en uw medicijn gebruik hebt vermeldt en stuurt
u daarna een bericht. Bij 75 jaar of ouder moet u daarna altijd naar een keuringsarts. Daarvoor krijgt u van het CBR het Keuringsformulier 75+ toegezonden.
In principe stuurt het CBR u binnen een maand dit formulier toe. Houd daar
met de aanmelding voor een keuring rekening mee! Zonder dit formulier kan
geen keuring plaatsvinden.
Dit Keuringsformulier 75+ moet u meebrengen naar de keuring.
Mogelijk ontvangt men naast het Keuringsformulier 75+ ook nog aanvullende
formulieren voor de arts. Ook deze formulieren moet u meenemen naar de
keuring. De arts vult deze formulieren tijdens de keuring in.
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We zitten nu in een overgangsfase. Heeft u een nog het oude (oranje) formulier (Eigen Verklaring) dan kunt u direct naar de keuring, want de oude
formulieren blijven geldig voor het CBR tot ze helemaal uit de roulatie zijn.
Uiteraard kunt u zich de gang naar de gemeente besparen. U kunt digitaal
bij het CBR de Gezondheidsverklaring kopen en invullen. Insturen is dan
niet meer nodig, want met de invulling levert u het formulier direct bij het
CBR in.
*-*-*-*-*-*

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groot probleem; meer dan een miljoen Nederlanders
voelt zich sterk eenzaam. Mensen voelen het gemis van verbondenheid met
anderen. In de Week tegen Eenzaamheid (van donderdag 27 september t/m
zaterdag 6 oktober) is weer aandacht gevraagd voor dit probleem. Er is weer
gezegd: “kom erbij! Want eenzaamheid aanpakken begint met het leggen van contact”.
Dit zeggen wij niet alleen in de Week tegen de Eenzaamheid, maar dit zeggen wij, SBOIJ, elke dag. Al onze activiteiten zijn erop gericht om eenzaamheid te bestrijden. Samenkomen in de Soos en op de Themamiddagen, samen wandelen, samen fietsen, samen op reis gaan.
Allemaal activiteiten om met elkaar in contact te komen en om deze contacten ook te onderhouden en zo eenzaamheid te bestrijden.
Naast onze activiteiten worden er door anderen nog veel meer activiteiten
georganiseerd om met elkaar in contact te komen. Zie hiervoor het “Activiteiten aanbod voor senioren in Varsseveld”, een uitgave Azora dat u tegelijk
met de vorige Nieuwsbrief hebt ontvangen. Voelt u zich eenzaam of kent u
mensen in uw omgeving die zich eenzaam voelen, wijs hen op deze activiteiten. Biedt zo eventuele hulp en neem ze mee naar deze activiteiten. Ze
zullen u dankbaar zijn en het geeft u een goed gevoel als u iemand uit de
eenzaamheid haalt.
*-*-*-*-*

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 onze leden graag tegemoet komen en hen in de gelegenheid
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stellen de activiteiten bij te wonen. Wij bieden onze 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.
Voor de belastingservice, d.w.z. de hulp bij het invullen van de belastingaangifte kunt u ook bij ons terecht. De FASv heeft met de belastingdienst hierover afspraken gemaakt en centraal vanuit de FASv worden onze Belastinginvulhulpen aangestuurd en 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.
*-*-*-*-*-*-*

SBOIJ Helpdesk
Op woensdagmiddag 14 november en woensdag 12 december wordt weer
de SBOIJ Helpdesk georganiseerd. De SBOIJ Helpdesk wordt gehouden in
de Agora van het Borchuus van 14.00 uur tot 16.00 uur.
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.
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.
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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)

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
Van de Bestuurstafel
Een idee uit de Ideeënbus.
We hebben er lang over nagedacht. Wel of geen aandacht besteden aan de
verjaardag van onze leden. Moeten wij ze bezoeken of benoemen in deze
Nieuwsbrief. Het eerste vinden wij te belastend en
het tweede mogen wij niet van de privacy wetgeving
of wij moeten iedere jarige om toestemming vragen.
Daarom doen wij het voortaan als volgt:

Was u jarig in oktober?
Bent u jarig in november of december?
Hartelijke gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.
Het bestuur

*-*-*-*-*

Premiekorting zorgverzekeringen 2019
De FASv is nog in onderhandeling over de contracten en kortingen voor
2019. Op het moment van het samenstellen van deze Nieuwsbrief is nog
niet bekend of de contracten zonder meer worden verlengd of zullen worden
aangepast. Wij gaan er van uit dat er een verlenging komt. Zodra dit bekend
is zullen we op onze website aankondigen. Hou dit dus in de gaten. U kunt
ook nadat u het nieuwe aanbod van uw verzekering hebt gekregen, contact
opnemen met het secretariaat om nadere informatie over de mogelijkheden
van kortingen.
*-*-*-*-*
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De woningmarkt voor senioren
Op initiatief van ons hebben we in het Seniorenconvent gesproken over de woningmarkt voor senioren. We hebben vastgesteld dat er een grote behoefte bestaat aan
voor senioren, zowel echtparen als alleenstaanden, passende woningen of appartementen. Er is duidelijk een grotere vraag dan aanbod van dit soort woningen. Ook
hebben we vastgesteld dat de wens tot woningsplitsing groot is, vooral in het buitengebied. Het Seniorenconvent heeft daarop besloten deze problematiek aan de gemeente voor te leggen. In een brief aan het College van B&W en de Gemeenteraad
hebben we hiervoor aandacht gevraagd. Inmiddels heeft de gemeente al gereageerd en heeft het Seniorenconvent een gesprek gehad met een ambtenaar van de
gemeente. Er zullen meerder gesprekken volgen. Het heeft zijn aandacht.
*-*-*-*-*

SENIOREN LOPEN RISICO GELD TE LATEN LIGGEN
230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit
blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM. Zij willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan
meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen
deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes huishoudens 55+ mist mogelijk
huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag
liggen. Dit blijkt uit bestudering van de CBS-cijfers. Onderbenutting van
toeslagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op de
koopkracht en zelfstandigheid van ouderen.
Aanvragen toeslagen
Deze toeslagen moeten worden aangevraagd bij de Belastingdienst Je
moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, om deze toeslagen te krijgen. Zo mogen je inkomen en je vermogen niet te hoog zijn.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse ziektekostenverzekering. Het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk
van het gezamenlijk inkomen over het jaar van aanvraag alsmede van het
gezamenlijk vermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag.
Inkomens- en vermogensgrenzen voor zorgtoeslag zijn:
Jaar

Huishoudens zonder toeslagpartner
Maximaal
Maximaal
jaarinkomen

Huishoudens met toeslagpartner
Maximaal gezamenlijk

vermogen*

Jaarinkomen

vermogen*

2018

€

28.720

€

113.415

€

35.996

€

143.415

2017

€

27.857

€

107.752

€

35.116

€

132.752

(*vermogen excl. eigen woning)
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De maximale zorgtoeslag is voor alleenstaanden € 94,- per maand en voor
partners € 176,- per maand (2018).
Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de woning. Het recht op en
de hoogte van de huurtoeslag is onder meer afhankelijk van het gezamenlijk
inkomen en vermogen, leeftijd, woonsituatie (met of zonder toeslagpartner of
medebewoner) en de huurprijs.
Inkomens- en vermogensgrenzen huurtoeslag voor huishoudens, waarvan
tenminste een van de huishoudensleden de AOW-leeftijd heeft bereikt:
Huishoudens met toeslagpartner
of medebewoner

Alleenstaande huishoudens
Jaar

Maximaal

Maximaal

jaarinkomen

Maximaal gezamenlijk

vermogen

Jaarinkomen

vermogen

2018

€

22.375

€

30.000

€

30.400

€

60.000

2017

€

22.200

€

25.000

€

30.175

€

50.000

Tot wanneer kan men de zorg- en huurtoeslag aanvragen.
De aanvragen voor de toeslagen 2018 kan men indienen tot 1 september
2019 of tot de uitsteldatum van het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2018.
Voor 2017 kan men alleen nog de aanvragen voor de toeslagen indienen als
u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2017. Zowel de aangifte inkomstenbelasting 2017 als de aanvragen voor de toeslagen 2017 moeten gelijktijdig ingediend zijn voor of op
de datum van het verleende uitstel.
Advies of hulp nodig
Indien u van mening bent dat of nog twijfelt of u aanspraak kunt maken op
genoemde toeslagen en u hiervoor gaarne advies of ondersteuning bij aanvraag wenst, dan kunt u contact opnemen met een onze Belastinginvulhulpen.

Ideeënbus
Ik word graag gevuld !
Geef mij uw idee
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Terugblik
Excursie ZlimThuis Beleefhuis
Woensdag 19 september togen een 17 tal leden naar Doetinchem voor een
bezoek aan het ZlimThuis Beleefhuis in het Brewinc.
Bij aankomst hebben we eerst een kopje koffie met wat lekkers erbij genuttigd in Restaurant Tesoro op de begane grond in het Brewinc. Vervolgens
zijn we naar het ZlimThuis Beleefhuis op de tweede verdieping gegaan.
Dit is een initiatief van Kruiswerk Achterhoek, een onafhankelijke ledenvereniging in de Achterhoek. Eén adres voor vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn. Primair gericht op aanvullende zorg en diensten om de leden, jong en oud, te ondersteunen in hun zelfredzaamheid.
Zlimthuis expert Martijn ontving ons en heeft in een korte inleiding ons geïnformeerd over de vergrijzing en de gevolgen daarvan op de maatschappij en
de daarbij behorende groei aan zorg. Uitvoerig ging hij in op de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering op het gebied van de
zorg.
Na deze inleiding hebben we een wandeling gemaakt
door de voorbeeldwoning met allerlei snufjes, digitaal als
niet digitaal, om veilig en fijn te kunnen wonen. Goede adviezen en oplossingen op het gebied van comfort en veiligheid thuis. Vaak heel eenvoudige dingen. Wat dacht u
van een dekbedovertrek met ritssysteem; dekbedovertrek
open ritsen, dekbed er in leggen en weer dichtritsen. Een
fluitje van een cent in plaats van dat gewurm om het dekbed netjes in het overtrek te krijgen. En zo waren er vele
eenvoudige voorbeelden, te veel om hier op te noemen.
Ook op het gebied van beveiliging in en rond het huis.
Automatisch deurslot met afstandsbediening.
Via een app op uw mobieltje de
voordeur op afstand openen en afsluiten. Automatisch of op afstand
verlichting aan en uit.
Het was een zeer indrukwekkend
en leerzaam bezoek aan dit voorbeeld huis.
Hebt u plannen om uw huis comfortabeler en of veiliger maken,
dan is een bezoek aan het
Zlimthuis zeer aanbevelingswaardig. Ga informeren en laat u adviseren.
Op de website www.zlimthuis.nl kunt veel zien en veel informatie verkrijgen.
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Na de rondleiding hebben we nog even weer in het restaurant een drankje
genuttigd en wat na gepraat.

Zeer voldaan zijn we daarna huiswaarts gekeerd van deze zeer interessante
en geslaagde excursie.

Themamiddag Voedselbank
Woensdagmiddag 17 oktober was Theo Elzinga, chauffeur/PR-medewerker
van de Voedselbank Oost Achterhoek, onze gast. Hij heeft ons op een heldere en aangename wijze het waarom en het functioneren van de Voedselbank (de snelst groeiende bank in Nederland) uit de doeken gedaan.
De Voedselbank Oost Achterhoek is in
2006 in Aalten in het klein begonnen.
Nu zijn ze in Lichtenvoorde in een behoorlijk pand aan de Mercatorstraat gevestigd. In Oost Achterhoek zijn 12 uitgifte punten, waar wekelijks pakket
worden uitgegeven. Jaarlijks worden
rond 19.000 pakketten met 475.000 artikelen uitgegeven.
Cliënten moeten deze zelf bij de uitgiftepunten afhalen. Een doorsnee pakket bevat 25 produkten en kost de voedselbank gemiddeld € 5,- aan huisvesting, vervoer en koeling. De vaste kosten van de voedselbank.
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De Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel dat is gedoneerd gratis
aan de armste mensen in Nederland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.
De hoofddoelstellingen hierbij is:
 Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
 Het voorkomen van verspilling van goed voedsel
Om in aanmerking te komen voor voedselbankpakketten moet men een aanvraag indienen en voldoen aan strenge voorwaarden. Voor een gezin bestaande uit 5 personen mag het inkomen niet € 665,- per maand, € 21,45
per dag of 4,29 per persoon per dag uitkomen. Men mag maximaal 36
maanden pakketten ontvangen. Tussentijds worden de cliënten regelmatig
getoetst. Zij moeten duidelijk aantoonbare inspanning plegen om uit de
schulden of zeer benarde financiële positie te komen. Hier wordt streng op
gecontroleerd.
Tot slot deed Theo een dringende oproep. Kom in actie en help ons, geef
voedsel of geld. Meldt u aan als vrijwilliger of wordt sponsor.
Vele voedselproducenten, handelsbedrijven, supermarkten en andere winkeliers doneren veel voedselproducten, o.a. restpartijen of producten die
over de datum zijn en niet meer in het winkelschap mogen liggen. Ons is bekend dat ook vele particuliere bakkerijen regelmatig partijen brood doneren.
Zo ook Heijerman, de bakker uit Varsseveld.
SBOIJ heeft Theo bedankt voor zijn
prachtige presentatie en hem een
enveloppe met inhoud een en flinke
mand met producten aangeboden.
De vrije collecte heeft € 67,- opgebracht.
Een geslaagde middag die een verhelderend beeld van de Voedselbank en de noden van velen heeft
gegeven.

Dag van de Ouderen 2018
De dag van de ouderen 2018 is weer een geslaagde dag geworden. Burgemeester Otwin van Dijk opende de dag. Hij prees de organisatoren voor de
opzet van deze dag en het gekozen thema. Een dag van ontmoeting, informatie uitwisselen en de nodige ontspanning; gewoon een leuke gezellige
dag.

Hopelijk volgend jaar weer
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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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