Editie 19-6 november-december 2019

Nieuwsbrief november - december 2019
Beste leden,
Op de ochtend van de Dag van de Ouderen en via T.V. en radio
werden en worden we steeds weer gewezen op mensen die via
een babbeltruc of op een andere slinkse manier proberen u op te
lichten.
Hoewel we allemaal denken:
“Dat gebeurt mij niet”
of
“Dat gebeurt alleen maar in de grote stad”
wil ik u toch aanraden om goed op te letten en argwanend te zijn.
Gooi niet met een grote zwaai de voordeur open. Als u naar de
voordeur gaat om iemand te woord te staan, is de achterdeur dan
wel op slot?
Pas op bij het pinnen en laat vooral geen mensen binnen om bloed
te prikken.
Misschien is het overbodig om te zeggen, maar u kunt ook bij de
SBOIJ hulp krijgen bij het invullen van het belastingformulier. De
heren Bussink en Wesseling staan in het nieuwe jaar weer voor u
klaar. De adressen en telefoonnummers van deze deskundigen
worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.
Ook het sporten in groepsverband kan met een korting gedaan
worden: Bij VITAL oefent een groep op maandag, dinsdag en donderdag. Zij krijgen nu al een korting op hun kaart.
Er zijn ook leden van de SBOIJ die op een andere manier bij VITAL sporten. Ook zij kunnen een korting op hun kaart krijgen,
maar dat moeten ze dan wel even kenbaar maken bij aankoop
van hun kaart. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de balie van
VITAL.
Toch maar mooi meegenomen bij het lidmaatschap van SBOIJ!!
Natuurlijk wil ik nog wijzen op de activiteiten van november, maar
zeker ook op de geplande stamppotmaaltijd. Zie hiervoor elders in
deze nieuwsbrief.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 5 november is weer een
wandeltocht 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.
De volgende wandeltochten zijn op 3 december en op 7 januari 2020, de
gebruikelijke nieuwjaarwandeling, welke niet naar de fam. Dijkman op
”Oberink“ gaat maar Toos Geers, Vossenbult 7A Heelweg.
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.
Woensdag 30 oktober is de laatste
fietstocht van het seizoen 2019
verreden door 20 deelnemers. Het
was een wat kortere tocht maar
daarom niet minder gezellig. De
tocht ging vanaf de Van Pallandthal via Slangenburg
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naar de thuis basis
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 2019 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 6 november weer samen. De daarop volgende bijeenkomsten zijn op woensdag 4 december en woensdag 8 januari 2020.
De Soosbijeenkomsten bieden volop gelegenheid om 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 20 november
”Ach lieve Tijd”
”Van verleden naar heden”
Woensdagmiddag 20 november komt de
heer Hendrik Weenink uit Barchem naar
D’Olde Mölle om voor ons een afwisselend
programma met anekdotes, gedichten
spreuken en liedjes te presenteren. Diverse
spreekwoorden zullen aan de orde komen.
De heer Weenink is een bekende spreker,
cabaretier, die regelmatig een radioprogramma voor F.M. de Achterhoek verzorgt. Hij is ook rondleider bij museumboerderij “de Lebbenbrugge” te Borculo.
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De rode draad in zijn programma is de vraag ”Hoe leefden onze ouders
en voorouders van het verleden naar heden?”
Het belooft een gezellige, interessante middag te worden.
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 rekenen weer op U allen.
Woensdag 27 november Vrijwilligersmiddag.
Evenals voorgaande jaren willen we ook dit jaar onze vrijwilligers, coördinatoren en Nieuwsbriefbezorgers, wederom een gezellige middag aanbieden om hen te bedanken voor hun inzet voor SBOIJ. We doen dit op
woensdag 27 november. Allen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Woensdag 18 december
Stamppottenbuffet
Voor woensdagmiddag 18 december staat voor onze leden de laatste bijeenkomst van 2019 op het programma. Dit jaar wordt het weer de Kerstbingo met aansluitend het bekende stampottenbuffet. De Coördinatoren
Hetty en Hannie hebben weer leuke prijsjes ingeslagen.
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. 0315237457.
Voor het bestrijden van de kosten van het buffet en een drankje wordt er
van de deelnemers een bijdrage gevraagd van € 17,50 per persoon. Dit
bedrag kan bij binnenkomst in de zaal worden betaald.
De bijeenkomst is bij “d’ Olde Mölle” in Varsseveld; aanvang 14.30 uur.
Wij rekenen op U allen.
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Woensdag 15 januari 2020
Bezoek “Van Raam”
Woensdag 15 januari gaan we een bezoek
brengen aan Van Raam, de fabrikant van
unieke aangepaste fietsen. De specialisaties
van Van Raam zijn driewielfietsen, scootmobielfietsen, rolstoelfietsen, tandems, duofietsen, rolstoeltransportfietsen en lage instapfietsen ofwel
comfortfietsen. Van Raam fietsen zijn ook als elektrische fiets leverbaar.
We gaan daar de nieuw fabriek bezichtigen en krijgen uitleg over de fabricage van de diverse modellen fietsen.
De middag is geheel kosteloos. We worden om 14.15 uur verwacht bij de
ingang van Van Raam aan de Guldenweg 23 te Varsseveld verwacht.
Bij van Raam willen ze graag weten met hoeveel belangstellenden wij
komen. Daarom is het nodig dat u zich voor dinsdag 7 januari 2020 opgeeft bij Hetty Slangewal, tel. 0315-248860 of bij Hanny Sessing, tel.
0315-237457.
Een mooie kans om dit prachtige bedrijf te bezichtigen en te horen en
zien hoe en wat zij daar maken.
Mocht u niet op eigen gelegenheid bij Van Raam kunnen komen, geef
dat dan ook door bij de opgave. Wij zullen dan vervoer regelen.

Rijbewijskeuringen.
Is uw rijbewijs in de komende tijd aan verlenging toe, dan adviseren wij u
tijdig, d.w.z. een halfjaar voor de datum van verloop van de geldigheid,
de verlengingsaanvraag te starten. Bent u ook nog 75+-er, dan moet u
ook gekeurd worden. Voor de keuring adviseren wij 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.
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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.
*-*-*-*-*

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 stellen de activiteiten bij te wonen. Wij bieden onze leden aan
hen op te halen en weer thuis te brengen. Een telefoontje naar 0315298121, 0315-237457 of een van de andere bestuursleden en u wordt
opgehaald en weer thuis gebracht. Zo kunt zo de activiteit bijwonen en er
van genieten.

Iedereen is altijd welkom!
*-*-*-*-*-*-

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.
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Laat geen geld liggen!
Vele senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag.
Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan en laten zo geld liggen. 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.
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 van onze Belastinginvulhulpen.
*-*-*-*-*-*-*

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 !!
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Bent u jarig in november of december?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag gewenst.
Het bestuur

Van de Bestuurstafel
Van de penningmeester

Rabobank Clubkas campagne
In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u opgeroepen
op de SBOIJ te stemmen in de Rabobank Clubkas
campagne.
Op de SBOIJ zijn 82 stemmen uitgebracht. Dat is
er 1 minder dan vorig jaar. Iedere stem had een
waarde van € 2,83. Dat betekent dat wij € 232,06 uit deze actie hebben
ontvangen.
Al degene die ons hun stem en dus steun hebben gegeven zeggen wij
hartelijk dank voor dit leuke resultaat voor onze kas.
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Premiekorting zorgverzekeringen 2020
De FASv is nog in onderhandeling over de contracten en kortingen voor
2020. 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.
*-*-*-*-*

Terugblik
Excursie Achterhoeks Planetarium te Toldijk
Woensdag 18 september was de
excursie naar het Achterhoeks Planetarium in Toldijk, alwaar we de
sterrenhemel hebben bekeken.
Dit planetarium is gebouwd door
Henk Olthof, aannemerszoon en
gepassioneerd amateurastronoom.
Hij heeft hier in zijn vrije tijd ruim 35
jaar aan gewerkt.
Het is een zeer indrukwekkend
bouwwerk met vele astronomische
instrumenten geworden.
In 2010 is Henk overleden. Vrijwilligers hebben samen met de familie
een jaar na zijn dood een stichting
opgericht om het levenswerk van
Henk Olthof voor de toekomst te behouden.
Twee vrijwilligers hebben ons ontvangen
en rondgeleid door en uitleg gegeven
over dit planetarium.
Op een prettige en heldere wijze hebben
zij ons wegwijs gemaakt in het heelal. Zij
hebben ons een visuele reis laten maken
over de aarde, door de tijd, naar verleden
en toekomst, naar sterren en planeten.
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Het was indrukwekkend, om zittend op een bankje in de koepel van het
planetarium, de zon, de maan en de sterren en diverse sterrenbeelden
zoals de Grote en de Kleine beer aan je voorbij zien te trekken.
Een geslaagde en informatieve excursie.

Themamiddag Caritas
De themamiddag van woensdag 23 oktober stond in het teken van Caritas Een organisatie die zich richt op het lenigen van armoede en bestrijden van sociale onrechtvaardigheid. Guus Schepers van Caritas Achterhoek was naar ”D’Olde Mölle” gekomen om te vertellen over Roemenië,
het land en de programma’s voor het geven van noodhulp die Caritas in
Roemenië verzorgt. Caritas is in Duitsland opgericht en van daar uit uitgegroeid tot een internationale organisatie. In samenwerking met de
Duitse organisatie is Caritas Achterhoek ontstaan.
Guus Schepers heeft op een prettige wijze aan de hand van vele foto’s
vertelt over Roemenië en het werk van Caritas in dat land.
Roemenië, een land niet zo ver van ons vandaan, hoort nog steeds tot
de armste landen van Europa. Door de economische en financiële crisis
is het leven in Roemenië voor de
zwakkeren in de samenleving nog
moeilijker geworden, ondanks het
lidmaatschap van de Europese
Unie. Zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn dat daar niet.
Na de val van het IJzeren Gordijn
en het verdwijnen van de communistische dictatuur is het leven op
het platteland veel moeilijker geworden omdat vele basisvoorzieningen weg vielen.
De jeugd trekt weg en de ouderen
blijven achter. Het platteland wordt daardoor steeds armoediger. Een
doorsnee boer houdt twee koeien, een paar varkens voor eigen slacht en
een moestuin. Vele foto’s toonden erbarmelijke omstandigheden.
Doormiddel van financiële steun vanuit de EEG wordt het wel iets beter
wat betreft de infrastructuur, in de steden e.d. Steun en hulp blijft vooralsnog nodig. Caritas verstrekt vooral met goederen hulp en zo min mogelijk geld.
Hier in Nederland worden goed bruikbare goederen ingezameld, welke
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gemiddeld twee per jaar in grote konvooien van vrachtwagens naar Roemenië worden getransporteerd. Ze beginnen hier en in Duitsland sluiten
vrachtwagens aan en zo ontstaat een konvooi dat door Duitsland, Oostenrijk en Hongarije naar de bestemming in Roemenië rijdt. Chauffeurs
en andere hulpkrachten zijn allen vrijwilligers. Een vrachtwagen kost per
rit, vice-versa, € 2000, aan brandstof en belastingen.
De laatste jaren organiseert men de “schoenendoosactie, een kind voor
een kind”
Schoenendozen worden door schoolkinderen in Nederland gevuld en
versierd voor kinderen in weeshuizen, ziekenhuizen en scholen in Roemenië.
Voor 5 december worden de gevulde
schoenendozen naar Roemenië,
want ook daar kent men het Sinterklaasfeest, maar helaas een cadeau
zit er voor de meeste kinderen niet
aan. De dozen gaan naar scholen op
het platte land waar de armoe nog
steeds niet minder wordt. Ook kinderen in de ziekenhuizen weeshuizen
ontvangen een doos.
Blije kinderen
Wat zit er in jouw doos???

Wilt u meer weten over deze actie, ga dan naar www.caritas-achterhoek.nl
Al met al een zeer informatieve middag, waar je helaas niet al te vrolijk
van wordt, gezien de getoonde beelden en waar heel duidelijk bleek dat
wij het hier nog niet zo slecht hebben.

Dag van de Ouderen 2019
Zaterdag 21 september werd in “de Radstake wederom de Dag van de
Ouderën gevierd.
In zijn welkom kon voorzitter Henk Rootmensen een goed gevulde zaal
verwelkomen.
Wethouder Van de Wardt was namens de gemeente Oude IJsselstreek
aanwezig en zei met trots uit te kijken naar dit jaarlijkse gebeuren en benadrukte het belang van een inhoudelijk thema als onderdeel van deze
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dag. Het thema van vandaag “Veilig en comfortabel wonen” sluit goed
aan bij de behoefte die er momenteel is om mensen te voorzien van informatie over de nieuwe ontwikkelingen. Het past ook goed in het streven
naar langer en gezond zelfstandig te blijven wonen en leven in de eigen
vertrouwde omgeving.
Martijn Engelen van ZlimThuis, onderdeel van Kruiswerk Achterhoek te
Doetinchem, verzorgde daarna een zeer informatieve presentatie.
Steeds meer mensen wonen tot op hoge leeftijd in hun eigen en vertrouwde woonomgeving. Maar een dagje ouder worden, vraagt meestal
om andere dingen dan we gewend zijn.
We worden vitaler ouder. Het aantal 80-plussers zal in 2035 verdubbeld
zijn. Maar helaas weinig woningen zijn voorbereid op levensbestendig
wonen. ZlimThuis biedt een compleet pakket aan advies en slimme oplossingen op het gebied van comfort en veiligheid in en om het huis. De
oplossingen zijn gericht op het positief bijdragen aan onder meer de veiligheid en het gebruiksgemak, zodat senioren en/of mensen met een lichamelijke beperking langer, veilig zelfstandig kunnen blijven wonen. Martijn Engelen gaf de aanwezigen vele handige en praktische
woonoplossingen en aanpassingen die eenvoudig en doeltreffend uit te
voeren zijn. Hij liet verschillende toepassingen
en mogelijkheden zien.
Martijn gaf veel ruimte
voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen en betrok zo de
aanwezigen bij zijn presentatie.

Het samengaan van de moderne technologie en de diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van leven gaat zowel over het gemak ervan als over de veiligheid ervan. Het maakt daarbij niet uit of je nog vitaal
bent of dat je zorg nodig hebt of al krijgt. Het is prettig dat door de techniek iemand je op afstand kan helpen.
Martijn Engelen besteedde ook aandacht aan het nieuwe project “Leefsamen Achterhoek” .
Een project dat op 20 september in de Oude IJsselstreek officieel van
start is gegaan.
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Henk Rootmensen heeft gedurende 10
jaar deel uitgemaakt van het comité
Dag van de Ouderen. Henk heeft aangegeven het lidmaatschap van comité
na deze dag te beëindigen.
Met enige passende woorden werd afscheid genomen en Henk bedankt voor
zijn inzet voor de Dag van de Ouderen.
Na de lunchpauze werd het blijspel:
”Liever de bak in” opgevoerd door toneelgezelschap Lintelo. Velen zullen
de volgende dag de lachspieren nog
hebben gevoeld.
Wederom een geslaagde dag.
Uit de NVOG Nieuwsbrief

Uitwerking pensioenakkoord
De seniorenorganisaties zijn gelukkig betrokken bij de uitwerking van het
pensioenakkoord en zitten daarmee aan een belangrijke, serieuze tafel.
De minister heeft de Tweede Kamer beloofd om in november te komen
met een antwoord op de vraag of en hoe eventueel kortingen op korte
termijn kunnen worden voorkomen. Hij zal daarmee komen nadat hij uitgebreid met de pensioenfondsen heeft gesproken. De pensioenfondsen
bespreken op dit moment actief met de minister hoe de kortingen kunnen
worden voorkomen, zonder dat daarmee de uitwerking van het pensioenakkoord in de weg wordt gezeten. Wij hopen dat de minister akkoord
gaat met de ontsnappingsmogelijkheid die pensioenfondsen op grond
van de wet kunnen aanvragen ‘vanwege bijzondere economische omstandigheden’.
In een brief aan de pensioenfondsen (via onze vertegenwoordigers in verantwoordingsorganen) wordt onzerzijds nadrukkelijk op het gebruik maken van die mogelijkheid gewezen en worden de pensioenfondsen opgeroepen deze mogelijkheid te benutten.
Het zou zonde zijn dat van deze mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt en dat daardoor nu mogelijk onterechte kortingen worden doorgevoerd als zo dadelijk bij de invoering van het nieuwe stelsel zal blijken
dat kortingen niet noodzakelijk waren.
Als seniorenorganisatie blijven we de druk op de ketel opvoeren en hopen op enig succes en geen kortingen op ons pensioen.
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Werk
alsof je geen geld nodig hebt
Dans
alsof niemand naar je aan het kijken is
Zing
alsof niemand naar je aan het luisteren is
Heb lief
alsof niemand je ooit gekwetst heeft
Leef
alsof het paradijs hier op aarde is

Moge iets van deze gedachten aan de basis liggen (van alle goede voornemens) voor het komende jaar. Kerst en nieuwjaar zijn nog bijna twee
maanden van ons verwijderd, maar toch wenst het bestuur van SBOIJ u
allen nu reeds fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
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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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