Editie 19-3 mei - juni 2019

Nieuwsbrief mei - juni 2019
Beste leden,
Nu het weer steeds beter wordt en de klok is verzet is het weer tijd
om mee te doen met onze fiets- en wandelgroep. Er worden
mooie tochten uitgezet en de stemming is altijd opperbest.
De geplande busreis is nu al een succes, want de bus was al heel
gauw volgeboekt. Mensen die zich later hebben gemeld komen op
een reservelijst te staan. Als er plekken (om welke reden dan ook)
vrijkomen zijn deze kandidaten als eerste aan de beurt. Als dat niet
het geval is komen zij vanzelfsprekend met voorrang in aanmerking voor een busreis van volgend jaar.
Aan het bloemschikken voor Pasen is onder leiding van Ada Lovink door 6 dames deelgenomen. Deze groep is erg enthousiast en
wil of privé, of in groepsverband graag deze traditie voortzetten. U
hoort hierover later meer.
Op de themamiddag van 17 april werden 28 personen op een
goede en onderhoudende manier “meegenomen” met een 40 dagen durende reis door Marokko. De presentatie was zeer professioneel opgezet en we hebben er allen van genoten.
Familie Eelderink: hartelijk dank.
In deze uitgebreide nieuwsbrief staat heel veel informatie. Schrijf
de data van de soos, de themamiddagen en de andere activiteiten
op uw kalender, zodat u niets hoeft te missen.
In de laatste bestuursvergadering is de jaarvergadering nabesproken en ik ben blij dat ik iedereen duidelijkheid heb kunnen verschaffen op gestelde vragen. Ook zijn de taken weer verdeeld. Ik
vind het fijn dat het secretariaat overgenomen wordt door Stien
Grob. Na een inwerkperiode zal zij zich voor deze taak goed inzetten. Stien, van harte welkom.!
Om het bestuur weer op volledige sterkte te krijgen zoeken we nog
één kandidaat. Als u zelf belangstelling hebt of iemand weet die dit
“werk” leuk vindt meldt u dat dan aan één van de leden van ons
bestuur. Deze persoon kan dan eerst meedraaien in ons bestuur
en volgend jaar aan de leden worden voorgesteld.
Ik wens u allen een fijne zomer en een goede gezondheid toe.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Lintjesregen 2019

Onder toeziend oog van de wethouder en oud leerlinge Ria Ankersmit, bekijkt
Ridder Ben de ontvangen bloemen.

Vrijdagmorgen 26 april nam Jan Meerdink, lid van het Seniorenconvent, onze voorzitter Ben Groenewold mee naar het gemeentehuis in
Gendringen voor een overleg. De reis ging via het gemeentehuis naar de
DRU in Ulft, maar daar was geen overleg bekend. Wel waren daar een
aantal leden van Zangkoor DES uit Westendorp, Ine Groenewold en de
burgemeester aanwezig. Tot zijn grote verbazing werd Ben door de burgemeester ontvangen. Eerst toen ging er bij Ben een lichtje branden. Hij
was er in geluisd.
Vervolgens vond in de Theaterzaal van de DRU de ontknoping plaats.
Daar werd aan Ben en alle aanwezigen door de burgemeester bekend
gemaakt dat het zijne Majesteit Koning Willem Alexander had behaagd
Ben Groenewold te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De verrassing was groot.
Ben werd gewaardeerd om zijn bijzondere inzet voor de gemeenschap
gedurende vele jaren. Voor meer informatie zie onze website en de website www.koorwestendorp.nl.
Een prachtige dag, voor zowel de familie Groenewold, het zangkoor DES
als voor SBOIJ; we hebben een “ridder” als voorzitter; een alom zeer gewaardeerd persoon.
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Agenda
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Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
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7
15
29
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5
26
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mei
mei
mei
mei
juni
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aug.

Soos
Wandelen
Busreis
Fietsen
Wandelen
Soos
Fietsen
Fietsen

Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor de dinsdagen 7 mei en 4 juni
worden wandeltochten uitgezet in
Varsseveld e.o. of buiten Varsseveld.
De wandelingen beginnen om
13.30 uur. 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.
In de maanden juli en augustus wordt er i.v.m. vakanties niet gewandeld.

Fietsen.
De eerste fietstocht van
seizoen 2019 is woensdag
24 april verreden. 26 personen hebben deelgenomen
aan deze mooie tocht.
De volgende fietstochten
zijn op woensdag 29 mei
en woensdag 26 juni en
vervolgens op woensdag
28 augustus.
Vanwege de vakanties fietsen we niet in juli
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd 13.30 uur.
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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 gezichten te zien bij deze tochten.

Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 1 mei weer samen. De daarop volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 5 juni en daarna op woensdag 4 september. Juli en augustus zijn de vakantie maanden en dan houden we geen
Soos.
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.
Busreis 15 mei.
Voor woensdag 15 mei is de jaarlijkse reis
gepland. De bus voor 60 personen is volgeboekt. De reis gaat naar “Magish Drenthe”.
Via de Sallandse Heuvelrug, waar wij de
koffie met gebak zullen nuttigen, reizen we
naar Westerbork. Daar wacht ons een koffietafel met een kroket. Aansluitend krijgen
we kort interessante museale vertellingen van al hetgeen er hier te zien
is en gaan we erg gezellig een paar draaien geven aan het antieke Rad
van Fortuin uit 1910.
Er zijn prijsjes voor de gelukkigen.
In de Museumherberg “De Ar” gaan we rond kijken en zult u zich echt
verbazen over wat er hier te zien is van het vroegere Drentse leven.
Vervolgens gaan we naar Veenhuizen om een bezoek te brengen aan
het Gevangenismuseum in dit dorp van “heropvoeding door de jaren
heen”.
Op de terugweg stoppen we in Laren Gld voor het afsluitend diner bij
Rest. “Witkamp".
Het vertrek is ’s morgens om 8.30 uur vanaf de “van Pallandthal”, alwaar
de bus om 8.15 uur aanwezig zal zijn en u kunt instappen.
We hopen rond half negen ’s avonds voldaan weer terug te zijn bij de
Sporthal.
Hebt u zich nog niet opgegeven en wilt toch nog graag mee, dan moet u
zich melden bij Hetty Slangewal, telefoon 0315-248860 of e-mail:
slang79@hetnet.nl; u wordt dan op de reserve lijst gezet. Zoals reeds
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gemeld, dus bus is volgeboekt, maar misschien valt er op het laatste moment iemand door onvoorziene omstandigheden uit en dan kan de eerste
reserve alsnog mee.

We hopen op mooi weer en dat we samen een mooie dag mogen
beleven en kunnen genieten van het mooie Drenthe.
18 september excursie
In juni , juli en augustus wordt geen thema middag georganiseerd.
In september starten we op woensdag 18 september met een excursie naar het Achterhoeks Planetarium in Toldijk.
Rijbewijskeuringen.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de vervelende
perikelen rond de door ons georganiseerde Rijbewijskeuring. Op de Algemene Ledenvergadering is hierop een uitvoerige toelichting gegeven.
Wij, SBOIJ, wilden doorgaan met het verlenen van deze service aan de
senioren en zijn op zoek gegaan naar een arts die voor ons de keuring
wilde gaan verzorgen. Helaas zij wij daar niet in geslaagd.
Geen arts wil op een dag dergelijke grote aantallen keuringen verrichten,
zoals wij die de laatste tijd kenden. De norm is volgens verkregen informatie 15 minuten per keuring en geen 5 minuten zoals de laatste tijd nodig was om de aanvragen te behandelen.
In de laatste bestuursvergadering hebben we daarom moeten besluiten
dat wij geen Rijbewijskeuringen meer gaan organiseren. Daarmee komt
een eind aan een zeer gewaardeerde service van de ouderen bonden
aan alle senioren. Besloten is belangstellenden te adviseren zich te laten
keuren bij de onderstaande mogelijkheden.
1. Via Regelzorg; een landelijke organisatie waar u zelf direct een afspraak kunt maken voor een keuring bij u in de buurt. Afspraak maken
door te bellen naar het landelijke afsprakenbureau 088-2323 300 (tijdens kantooruren), of via de website: www.regelzorg.nl. Als u zich hier
laat keuren ontvangt u een nota, waarmee u, afhankelijk van uw zorgverzekering, de kosten bij uw verzekering kunt declareren.
2. Dr. J.Termaat, keuringsarts te Zelhem: 0314-620291
3. uw huisarts.
Bij deze mogelijkheden kunt u zelf een afspraak maken voor een keuring
op korte termijn en bent u verzekerd van een goede service.
Op onze website vindt u de door het CBR vastgestelde procedure
rond het aanvragen van verlenging van uw rijbewijs.
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Belastingservice.
Het is 1 mei geweest en als alles goed is verlopen, heeft u uw Belastingaangifte ingediend of u heeft uitstel aangevraagd en moet u de aangifte
nog verzorgen. Wilt u hierbij hulp, dan kan onze Belastinginvulhulp u
hierbij helpen.
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
In de afgelopen maande hebben zij bij een groot aantal aangiftes hulp
verleend. Het bestuur bedankt hen voor de inzet.
*-*-*-*-*-*

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 of 06-29165972.
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
Bent u jarig in mei of juni?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag gewenst.
Het bestuur
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Van de Bestuurstafel
Verdeling taken bestuursleden
Statuten en Huishoudelijk Reglement schrijven voor dat het bestuur in de
eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering de taken
opnieuw verdeeld. Na de vergadering is in de samenstelling van het bestuur verandering opgetreden. Stien Grob is benoemd tot bestuurslid. In
de ontstane vacature door het tussentijds aftreden van Riet van der Meulen is helaas niet voorzien. Het bestuur gaat op zoek naar een kandidaat
voor een bestuursfunctie.
In de bestuursvergadering van dinsdag 26 maart zijn de taken en functies ingaande 1 april als volgt verdeeld:
- voorzitter:

Ben Groenewold

- vice-voorzitter:

Jan Meerdink

portefeuillehouder:
Soos
portefeuillehouder:
Belastingservice

- secretaris:
- 2e secretaris
- penningmeester:
- 2e penningmeester:

Stien Grob
Jan Meerdink
Hannie Sessing-ter Maat
Toos Geers
portefeuillehouder:
Wandelen en Fietsen
- PR-aangelegenheden: Jan Meerdink
- algemeen bestuurslid: Hetty Slangewal
portefeuillehouder:
Themamiddagen
- in onvoorziene situaties zal Jan de penningmeesters Hannie en Toos
bijstaan.
De overdracht van het secretariaat zal geleidelijk plaats vinden; Jan zal
Stien bijstaan en inwerken. Daarom blijft het postadres van het secretariaat voorlopig nog ongewijzigd. Wel wordt het e-mail adres van het secretariaat gewijzigd in: secretaris@sboij.nl

Fusie van NVOG en de KNVG
In het land van de belangenbehartiging van senioren staat een belangrijke fusie op stapel. De twee koepel organisaties van gepensioneerden,
de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden en
de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden zijn
voornemens deze zomer te gaan fuseren.
SBOIJ is via de FASv lid van de NVOG en derhalve betrokken en belanghebbende bij deze fusie.
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Door deze fusie ontstaat een organisatie met ruim 260.000 leden als
achterban. Daarmee wordt deze organisatie de grootste organisatie op
dit gebied. KBO-PCOB tellen samen rond 250.000 leden.
Voor ons en de FASv levert deze fusie naast de primaire landelijke belangenbehartiging een extra voordeel omdat we dan ook profiteren van
de enorme kennis op de terreinen zorg, welzijn en wonen binnen de
nieuwe organisatie.
Wij hopen dat de fusie slaagt. In een volgende Nieuwsbrief zullen we u
hierover nader informeren.

Ons pensioen; mogen wij ook meepraten??
KNVG en NVOG ( onze vertegenwoordigers), zijn al tijden met diverse
instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een
nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie
daarvan. Tot nu toe zonder succes. De minister nodigt hen wel regelmatig uit aan zijn tafel, maar dit betekent nog geen rechtstreekse betrokkenheid bij de onderhandelingen en dus niet de door ons gewenste invloed.
De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd
alsof het uitsluitend gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct
van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. We worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd met als gevolg
dat ons vertrouwen in de onderhandelaars weg is.
Daarom zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar
de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin
wordt de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat wij wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.
Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat
deze petitie massaal wordt getekend door gepensioneerden, maar ook
werkenden mogen tekenen. We zijn met 3,3 miljoen gepensioneerden,
waarvan 300.000 lid van onze verenigingen. Van al die gepensioneerden
moeten er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!
Dus vragen wij, bestuur SBOIJ, aan u en uw familieleden en vrienden om
de petitie te tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan vanaf nu
tot en met 27 mei. KNVG en NVOG zorgen vanaf 29 april tot en met 12
mei voor radiospotjes op NPO1, NPO4 en NPO5.
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Rabobank Clubkas campagne
Rabobank Graafschap draagt vele sportclubs,
culturele gezelschappen, toneelgroepen en andere verenigingen een warm hart toe en voert
sinds 2014 de Rabobank Clubkas Campagne.
Deze campagne vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.
Met deze campagne wil Rabobank Graafschap
haar leden inspraak geven in de verdeling van een gedeelte van de winst
van de bank. Op deze wijze vloeit de winst terug naar het lokale verenigingsleven. Leden van Rabobank Graafschap kunnen hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.
De Rabobank Clubkas Campagne wordt dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, later gehouden. Besloten is om deze actie in de Achterhoek door alle Rabobanken tegelijk te voeren, zodat er eenduidigheid is
en clubs in deze regio in dezelfde periode kan worden gestemd.
Op deze manier kan er geen verwarring ontstaan over de start van de inschrijf-, stem- en uitreikingsperiode in de Achterhoek.
Het stemmen door leden zal plaatsvinden in de periode van 5 september
t/m 19 september 2019. In de volgende Nieuwsbrief komen we hierop terug en zullen we u oproepen om op ons te stemmen.

Terugblik
Algemene Ledenvergadering 2019
Woensdag 20 maart werd de 3e Algemene Vergadering gehouden. In zijn
openingswoord kon de voorzitter 65 leden, die allen de presentielijst hadden getekend, welkom heten.
Bij de bestuursverkiezing werd het statutair aftredende bestuurslid Meerdink herkozen. In een van de twee openstaande vacatures werd mevrouw Grob gekozen. Voor de andere vacature was geen kandidaat en
dus blijft deze open staan.
In de rondvraag stelde een van de leden het artikel in de laatste Nieuwsbrief inzake de Rijbewijskeuring aan de orde. Het betreffende lid heeft
zich gestoord aan de naar haar oordeel te scherpe tekst en vindt het een
natrappen van een vrijwilligster die zich heeft ingezet voor SBOIJ. Dit is
SBOIJ onwaardig.
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Voorzitter antwoord dat hij meerdere vragen heeft verwacht over deze
kwestie en daarom een en ander over deze vervelende zaak op papier
gezet. Hij leest dit voor.
De vergadering is geschokt na het horen van dit relaas. Keurt de handelswijze van Riet van der Meulen af en complementeert het bestuur met
een applaus voor de correcte wijze van handelen.
Na de pauze werd weer Bingo gespeeld. De sfeer hierbij was bijzonder
goed. Men genoot van het spel. De mooie prijzen vervulden hierbij ook
een belangrijke rol.

Willemien en
Mimi werden
verrast met
bloemen. Dit
als dank voor
hun enorme inzet voor de rijbewijskeuringen gedurende
vele jaren.

Al met al, wij kunnen weer terug zien op een geslaagde vergadering.

Themamiddag Marokko
Woensdag 17 april hebben Gerrie en Herman Eelderink ons meegenomen op een reis door Marokko. Zij hebben in hun camper een rondreis
van 40 dagen door Marokko gemaakt en deze reis in een prachtig filmverslag vastgelegd. Zij hebben een goede indruk van Marokko gegeven
met beelden van het leven in de steden, de markten aldaar en ook prachtige beelden van het afwisselende landschap. De ruwe hoog gebergten,
oases in de woestijn en de enorme zandvlakten van de woestijn. De film
werd aandachtig gevolgd door de 28 aanwezigen. Indrukwekkend en
mooi weergegeven was de algemene indruk.
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Wie nog meer van deze reis en Marokko wil zien kam de website van de
familie Eelderink bezoeken. Daar is het reisverslag te lezen en zijn mooie
foto’s te zien. Het adres van de website is:
www.hermanengerriedemerels-nl.jouwweb.nl
*-*-*-*-*

Ervaar het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een proefreis in Gendringen.
Tijdens de proefreis op woensdag 15 mei 2019 laten OV-ambassadeurs
senioren oefenen met het reizen met bus en trein. OV-ambassadeurs zijn
ervaren OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Op de
stations krijgt u duidelijk uitgelegd hoe u kunt in- en uitchecken met
uw OV-chipkaart bij verschillende vervoerders, en hoe de kaartautomaat
werkt. Ook kunt u oefenen met het laden van reissaldo en het ophalen
van verschillende producten, zoals een keuzedag en meereiskorting.
Er wordt op eigen kosten gereisd.
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Na aanmelding wordt u
geïnformeerd over het
exacte tijdstip en opstapplaats.
Aanmelden kan via
www.ervaarhetov.nl/proefreis of door te
bellen met de OV-ambassadeurs:
038-4540130.

Houdt inbrekers buiten de deur en ga gerust op vakantie
Het is weer vakantietijd! Veel huizen zijn zeker een paar weken niet bewoond, voor inbrekers natuurlijk het moment om er ook op uit te trekken
en om hun vakantie te verdienen.
Geen fijn gevoel om op vakantie te zijn en er steeds aan moeten denken
of het huis wel goed en veilig is afgesloten.
Daarom hier wat tips om uw woning met een gerust hart achter te laten.
Tips die u zelf makkelijk kunt toepassen. Een fijne vakantie gewenst!

Oplossingen om inbraak te voorkomen
Inbraakmethoden hebben veelal te maken met het hang- en sluitwerk
van uw deuren. Het is daarom slim om hier iets aan te doen. En natuurlijk
zijn er nog veel meer slimme oplossingen om inbrekers weg te houden.
Van apparaten om af te schrikken tot goede afsluiting, ook van uw ramen. Daarom geven wij de slimste oplossingen tegen inbrekers op een
rij.
Zorg voor:
1. Hang- en sluitwerk met het keurmerk SKG*/**/***, waarbij bijvoorbeeld
de cilinder niet meer uitsteekt en dus niet kan worden afgebroken.
2. Verlichting rondom de woning.
3. Afsluitbare raamboompjes.
4. Opleg raamslotjes.
5. Barrièrestangen (bij ramen die veel open staan).
6. Velux dakramen.
7. Deurspion.
8. Alarmsysteem.
Nieuwsbrief mei-juni 2019

13

Loop voordat u met vakantie gaat de volgende punten door:
1. Licht uw buren in dat u op vakantie gaat en laat contactgegevens
achter.
2. Schrijf niet uw thuisadres op uw koffer, maar uw verblijfadres op vakantie.
3. Laat binnen een lamp aan als het donker wordt, liefst op verschillende tijdstippen.
4. Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
5. Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet in het slot zitten.
6. Plaats buitenverlichting met een sensor of tijdschakelaar.
7. Word lid van een buurtpreventiegroep.
8. Hang geen adreslabel aan uw sleutels.
9. Vertel niet op social media dat u op vakantie gaat.
10. Ruim containers/ladders op als u op vakantie gaat. Inbrekers klimmen hier gemakkelijk op en komen zo uw huis binnen.
Een aantal eenvoudige zaken om toch gerust op vakantie te gaan en te
genieten.

Dag van de ouderen 2019
Landelijk wordt 1 oktober aangemerkt als de dag van de ouderen. Ter
gelegenheid hiervan worden rond deze datum op diverse plaatsen een
dagactiviteit georganiseerd. Het doel van deze activiteiten is:
a. Viering van de dag van de ouderen.
b. Onderlinge band tussen de ouderen versterken.
c. Ontmoeten van leeftijdsgenoten.
d. Naast het verstrekken van informatie ook ruimte bieden voor ontspanning.
e. Bestrijden van eenzaamheid.
Zaterdag 21 september wordt bij “de Radstake” op de Heelweg weer
deze jaarlijkse Dag van de Ouderen gehouden.
Het informatieve deel van het programma kent het thema “Woningaanpassingen voor ouderen”. Hierin zal voorlichting worden gegeven over
het wegwijs worden in de wereld van slimme oplossingen en woningaanpassingen. Maar ook over de diverse producten en diensten die kunnen
bijdragen aan een comfortabel, veilig en zelfstandig leven thuis.
Het middag deel is weer het deel van de ontspanning. Dan zal weer een
aantrekkelijk toneelstuk voor het voetlicht worden gebracht.
Houdt dus 21 september vrij voor deze dag.
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Uit de NVOG Nieuwsbrief

75-Plussers en het verlengen van het rijbewijs.
Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun rijbewijs. Zoals eerder aangekondigd verbetert het
CBR de voorlichting over dit onderwerp. Vanwege drukte bij het
CBR wordt sinds kort mensen van 75 jaar en ouder, 5 maanden
voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht gestuurd met het advies
online een Gezondheidsverklaring in te vullen.
In alle uitingen wordt nu verwezen naar http://www.cbr.nl/75plus,
een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit
onderwerp kunnen vinden. Op die webpagina legt het CBR met
filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs
te verlengen.
Er zijn echter nog veel 75-plussers die om welke reden dan ook
geen toegang tot internet hebben. En hoewel deze groep mensen
wellicht door anderen met het digitaal aanvragen kunnen worden
geholpen, zullen sommigen de verlengingsaanvraag schriftelijk
moeten (blijven) doen.
Het CBR zegt dat de verlengingsaanvraag nog steeds schriftelijk
kan worden gedaan, dat is niet veranderd. Kan of wil men de aanvraag niet online doen, dan is er een aantal mogelijkheden om een
papieren formulier Gezondheidsverklaring te kopen
De papieren formulieren Gezondheidsverklaring kunnen bij
de meeste gemeenten gekocht.
Ook kan het via de webshop https://pgv.cbr.nl/ worden besteld. De
toelichting die bij het papieren formulier wordt geleverd, geeft aan
welke informatie het CBR nodig heeft om de verlenging te regelen.
’Gepensioneerden niet serieus genomen door vakbonden’
Gepensioneerden zeggen het vertrouwen in de vakbonden voor de
pensioen-onderhandelingen op. Ouderen voelen zich niet meer
vertegenwoordigd door de vakbeweging en eisen een plek aan de
tafel. NVOG-voorzitter Jaap van der Spek: „We worden te weinig
serieus genomen door de bonden.”
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SBOIJ,
dè bond voor alle 50-plussers
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