Editie 19-4 juli-augustus 2019

Nieuwsbrief juli - augustus 2019
Beste leden,
Op vrijdag 26 april werd ik inderdaad verrast met het opspelden
van de ridderorde door burgemeester Otwin van Dijk. Ik had tot
het laatste moment niet in de gaten wat er ging gebeuren. Ook in
de lange voorbereiding is het een groot geheim gebleven. Dus ook
in dit voorwoord wil ik iedereen nog eens bedanken voor het vele
werk dat zij hebben verzet om dit voor mij te bereiken.
De busreis van 15 mei is goed verlopen. We hebben genoten van
de reis zelf (We reden o.a. over de Holterberg), de lunch, die nu
eens op een eigen manier werd aangeboden, de onderhoudende
conference van de gastvrouw en het bezoek aan Veenhuizen. De
cellen, maar ook de gepantserde auto’s maakten veel indruk.
Jammer dat twee deelnemers de reis niet geheel konden meemaken, maar dankzij het personeel van “Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug” is ook deze tegenvaller zeer goed opgevangen en afgehandeld.
Het bestuur gaat nu eerst even wat minder vergaderen, een beetje
vakantie houden, voorbereidingen treffen voor na de vakantie,
maar hopen na de zomer weer volop aan de slag te gaan voor
onze leden.
Net zoals in de vorige Nieuwsbrief wil ik u wijzen op de “Dag van
de Ouderen” op 21 september bij “De Radstake”. Via kranten en
onze nieuwsbrief kunt u daar meer nieuws over tegemoetzien.
Ook de “AGENDA” in deze Nieuwsbrief kan een steun zijn om uw
bezoeken en activiteiten goed te plannen. We zien u graag!
Ik wens u allen een goede vakantie in goede gezondheid toe.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Agenda
Woensdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag

10
28
3
4
18
21
25

juli
aug.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

Fietsen (i.p.v. 26 juni)
Fietsen
Wandelen
Soos
Excursie naar Planetarium Toldijk
Dag van de Ouderen; De Radstake Heelweg
Fietsen

Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 3 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.
In de maanden juli en augustus wordt er i.v.m. vakanties niet gewandeld.

Fietsen.
Voor woensdag 26
juni was een mooie
tocht richting Aalten
uitgezet. In verband
met de verwachtte
hoge temperatuur
op woensdag 26 juni
is de tocht verplaatst naar woensdag 10 juli.
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De coördinatoren Fietsen gaan ook na de vakantie weer mooie tochten
uitzetten. Woensdag 28 augustus staat de eerste tocht na de vakantie
gepland. Halverwege de tocht wordt een rustpauze ingelast voor het nuttigen van een consumptie.
De start van de fietstochten is altijd bij de “van Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd 13.30 uur.
Vanwege de vakanties fietsen we niet de laatste woensdag in juli.
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.

Fietstocht mei
Woensdag 29 mei hebben we onder ideaal fietsweer een prachtige tocht
gefietst door de Slangenburg. Bij Taverne Edelweis aan de Diepengoorsestraat hebben we op het terras de rustpauze gehouden. Lekker in het
zonnetje gezeten werd daar gezellig gekletst en genoten van de koffie
met iets lekkers er bij.

.. Ja ja, het was mei en het vakantiegeld was binnen …

Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 4 september weer samen. De daarop volgende is op woensdag 2 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.
Juli en augustus zijn de vakantie maanden en dan houden we geen
Soos.
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Themamiddagen
Excursie Planetarium te Toldijk
In juli en augustus wordt geen themamiddag georganiseerd. In september starten we op woensdag 18 september met een excursie naar het
Achterhoeks Planetarium in Toldijk, alwaar we de sterrenhemel gaan bekijken. We maken een reis over de aarde, door de tijd, naar verleden en
toekomst, naar sterren en planeten.
Over de precieze invulling van de middag. Dekosten en de opgave
leest u in de volgende
Nieuwsbrief.
We willen zoveel mogellijk samen reizen om
met zomin mogelijk
auto’s naar Toldijk te
gaan.
We vertrekken vanaf de
Van Pallandthal.

Rijbewijskeuringen.
Het bestuur heeft moeten besluiten geen Rijbewijskeuringen meer te organiseren en de zeer gewaardeerde service van de ouderen bonden aan
alle senioren te beëindigen. Belangstellenden wordt geadviseerd 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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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 0629165972. E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
Bent u jarig in juli of augustus?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag gewenst.
Het bestuur

Van de Bestuurstafel
Fusie van NVOG en de KNVG
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de voorgenomen fusie van deze twee organisaties. Nu kunnen we melden
dat op de algemene vergaderingen van 5 juni KNVG en NVOG
hebben besloten per 1 januari 2020 op te gaan in één nieuwe organisatie met dan samen meer dan 280.000 leden. De naam van
de nieuwe organisatie is: Koepel Gepensioneerden. Ook FASv,
de Federatie van Algemene (lokale) Seniorenverenigingen en
KBO-Brabant zijn dan lid-organisatie van deze nieuwe koepel.
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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.
SBOIJ doet ook dit jaar weer mee aan deze campagne. Als u, uw familie
of kennissen op 1 augustus 2019 lid zijn van de Rabobank, dan ontvangt
u van de Rabobank een unieke code met de aanwijzingen hoe u de aan
u toegekende 5 stemmen kunt uitbrengen in de periode van 5 t/m 19
september. U kunt maximaal twee stemmen per vereniging of club die u
wilt steunen uitbrengen. Het stemmen geschied per computer. Beschikt u
zelf niet over een computer, dan kunt u uw stemmen uitbrengen via een
computer van uw familie of kennissen. Wij vragen u als lid van de SBOIJ
twee stemmen op onze vereniging uit te brengen. De overblijvende stemmen kunt u dan nog naar uw eigen voorkeur uitbrengen. Met deze stemmen steunt u ons. Stimuleer ook uw familie en kennissen om ons hun
stem te geven. Hoe meer stemmen wij krijgen, zoveel te meer geld krijgen wij uit deze campagne. Met dat geld kunnen wij onze activiteiten nog
aantrekkelijker maken voor u.

Jouw stem is geld waard!
Jij steunt ons toch ook?

Bij voorbaat dank voor uw stem
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Terugblik
Jaarlijkse busreis
“zeer interessante, informatieve en geslaagde reis”, dat was de algemene mening over deze reis.
Woensdag 15 mei precies om 8.30 uur vertrok de bus met daarin 56 belangstellenden, vanaf de “Van Pallandthal” richting Drenthe. De bus was
volgeboekt, maar helaas moesten op het laatste moment een 5 tal personen afhaken.
De stemming zat er direct goed in, want in zijn welkomstwoord deelde
voorzitter Ben Groenewold mede dat we een jarige in de bus hadden en
dat we die moesten toezingen omdat het een bijzondere verjaardag was,
de negentigste verjaardag van Toos Meijerman. Na haar toegezongen te
hebben werd haar een kleine attentie aangeboden.
Toos was blij verrast
en allen vonden het
fantastisch dat zij ondanks haar verjaardag
toch met de reis meeging en zo haar verjaardag in ons aller
aanwezigheid vierde.
Dat is nog eens “clubliefde”!

Via een mooie, toeristische route zijn we via
Borculo, Laren en de prachtige Sallandse Heuvelrug naar de Noetelserberg in Nijverdal gereden. Daar in het “Buitencentrum Sallandse
Heuvelrug” wachtte ons de koffie met gebak.
Na het nuttigen van de koffie kon men in dit
vernieuwde Buitencentrum rondkijken en allerlei informatie verkrijgen over de natuur, geologie en (cultuur)historie van dit unieke gebied.
Echt de moeite waard om daar een poosje rond
te kijken.
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Vervolgens zijn we via Ommen door het Drenthse land naar Museum “De
AR” in Westerbork gereden. In restaurant De AR stond een prima verzorgde Drenthse koffietafel klaar, welke zich goed heeft laten smaken.

Aansluitend heeft de vrouw des huizes, in klederdracht gestoken, uitvoerig en zeer animerend verteld over deze ouderwetse Drenthse museum
boerderij , waarin het restaurant is gevestigd. Het museum bevat een
particuliere verzameling zoals een Gronings kruidenierswinkeltje, een
Drentse kamer met bedsteden en turfkachel, een Gelders interieur,
een complete herenkapsalon, een Zuid-Hollandse kaasmakerij anno
1800 en oud kinderspeelgoed. Tevens een arrenslee uit 1720, de naamdrager van dit restaurant
annex museum.
Als afsluiting van haar
prachtige, humoristische
vertelling draaide zij nog
enige malen aan het antieke Rad van Fortuin uit
1910. Een aantal aanwezigen werd zo verrast met
een leuk prijsje.
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Na nog wat rond gekeken te hebben in dit museum zijn we via een mooie
toeristische route door het Drentse land naar Veenhuizen gereden en
daar het Gevangenismuseum in dit dorp van “heropvoeding” bezocht.

Een aantal gidsen hebben ons rondgeleid en ingewijd in het ontstaan, de
inrichting, de leefgemeenschap en de doelstelling van dit museum.
Misdaad en straf zijn van alle tijden. Maar de manier waarop misdadigers
gestraft worden, is door de eeuwen heen flink veranderd. Het Gevangenismuseum laat alles over straffen van vroeger én nu zien. Hoe zag een
gevangenis er vroeger uit? Hoe werd omgegaan met de gevangenen?
Maquettes, prenten en historische objecten, zoals de pijnbank en het
radbraakkruis, tonen hoe bruut er vroeger gestraft werd. Het Gevangenismuseum laat ook nog echte slaapkooien, een koepelgevangenis en
een modern cellenblok zien.
Een zeer indrukwekkend en informatief bezoek.
Stil van de vele verkregen indrukken werd de bus weer opgezocht en zijn
we naar Laren gereisd om in Rest. Witkamp het afsluitende diner te gebruiken. Ook dit was goed verzorgd.
Moe maar zeer voldaan zijn we rond 21.00 uur weer in Varsseveld aangekomen. 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.
Op de website is een uitvoerig foto verslag van deze reis te zien.
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Dag van de ouderen 2019
Zaterdag 21 september wordt bij “de Radstake” op de Heelweg weer de
jaarlijkse Dag van de Ouderen gehouden.
Het informatieve deel van het programma kent het thema “Veilig en comfortabel wonen, hoe doe je dat?”
Programma:
09.45 tot 10.15 uur: Ontvangst met koffie
10.15 tot 10.30 uur: Opening: * welkomstwoord door de dagvoorzitter
dhr. Henk Rootmensen
* openingswoord door afgevaardigde
gemeente Oude IJsselstreek
10.30 tot 11.45 uur Veilig en comfortabel wonen, hoe doe je dat?
Voorlichting over: het wegwijs maken in de wereld
van slimme oplossingen die kunnen bijdragen aan
een comfortabel, veilig en zelfstandig leven thuis
met tips over handige en praktische woonoplossingen en –aanpassingen
11.45 tot 13.30 uur Gezellig samenzijn met aperitief
Informatiemarkt en lunch
13.30 tot 16.30 uur Toneelstuk opgevoerd door toneelgezelschap
Lukas Lintelo
Plm. 16.30 uur
Slotwoord en sluiting
De kaartverkoop entreebewijzen vindt plaats op de volgende adressen:
op donderdag 29 augustus en op donderdag 5 september
Silvolde:
Brasserie Bij Ons
van 11.00 uur tot 12.00 uur
Terborg:
Kulturhus De Rietborg van 11.00 uur tot 12.00 uur
Varsseveld: De Kwaksmölle
van 10.00 uur tot 12.00 uur
Op donderdag 5 september van 11.00 tot 12.00 uur
Gendringen/Ulft : Mevr. A. Cornelissen, Brederostraat 14 te Gendringen,
tel.nr.: 0315-683337
Algemeen voor specifieke situaties:
of via Theo Bleumer tel.: 0315-686380 of Jo Hiddink tel.: 06-10266814
De kosten van de entreebewijzen inclusief lunch bedragen € 15,00 per
persoon.
Het comité Dag van de Ouderen hoopt met deze voorlichting bij te
dragen aan het welbevinden van onze doelgroep ouderen.
Alle ouderen zijn welkom.
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Adressen SBOIJ
Voorzitter:
B.W. Groenewold
Spoorstraat 25c
7051 CG Varsseveld
Tel.: 0315-298121
06-14236045
E-mail: b.groenewold8@upcmail.nl
Secretariaat:
C.G.M. Grob en J.W. Meerdink
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315- 631323 (Grob) en 0315-840044 (Meerdink)
06-29165972 ( Meerdink)
E-mail: secretaris@sboij.nl
Penningmeester / Ledenadministratie:
J.H.M. Sessing-ter Maat
Grutterinkpad 38
7051 DD Varsseveld
Tel.: 0315-237457
06-20272875
E-mail: 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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