Editie 20-1 januari-februari 2020

Bestuur en coördinatoren
Senioren Bond Oude IJsselstreek

wensen u allen een
gelukkig,
voorspoedig
en
bovenal gezond 2020
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Nieuwsbrief januari- februari 2020
Beste leden,
Als u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt is het al weer
2020. Ik wens u allen een gezond en gelukkig nieuw
jaar toe en hoop heel veel leden te ontmoeten bij de
soos-middagen, de thema-middagen en bij het wandelen en fietsen.
We sloten 2019 af met een grandioos stamppottenbuffet. De opkomst was groot, het was gezellig en het eten was super. Dit is een
activiteit die we absoluut in ere moeten houden.
Voor de eerstvolgende grote bijeenkomst staat een bezoek aan de
firma Van Raam op het programma. Hiervoor is heel veel belangstelling. In deze nieuwsbrief wordt u daarover “bijgepraat”.
Ook de jaarvergadering in maart staat al weer voor de deur.
Het bestuur is uitgegroeid tot een goed team. De samenwerking is
erg goed en een ieder heeft zo z’n eigen taak. Toch is het bestuur
nog steeds niet compleet en zijn we op zoek naar een algemeen
bestuurslid. Wie wil onze club komen versterken??????
U kunt zich bij mij opgeven. Ik wacht in spanning af.
Als bestuur bieden we elke keer weer aan om u op te halen voor
een bijeenkomst. Dat aanbod geldt nog steeds en er wordt ook gebruik van gemaakt. U kunt ook de electrowagen van Azora bestellen
om u te laten vervoeren.
Als u
belt naar een van de nummers op de achterkant van deze nieuwsbrief (bestuursleden) of naar 06-30924423 (electrowagen), dan
wordt het bezoeken van onze middagen een stuk gemakkelijker.
De eventuele eenzaamheid in de vakantie, de kinderen en kleinkinderen zijn immers op vakantie, heeft onze aandacht. We zullen de
beslissingen en voorstellen van ons bestuur in volgende nieuwsbrieven kenbaar maken
We hopen er samen met u een goed, gezellig en misschien wel
leerzaam jaar van te maken.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Informatie bij de agenda
Wandelen.
Voor dinsdag 7 januari is de
“Nieuwjaar” wandeltocht uitgezet.
Deze zal, in tegenstelling met
voorgaande jaren, niet naar de
fam. Dijkman op “Oberink” gaan,
maar plaatsvinden in de omgeving van De Vossenbult en de
Vennebulten. Bij Toos Geers en
Gerrit Wisselink, Vossenbult 7A
Heelweg, gaan we rusten en
toosten op 2020.
Voor 4 februari en 3 maart worden de volgende wandelingen uitgezet.
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.
De fietsgroep geniet van de winterslaap.
Op 29 april zijn ze goed uitgerust en zullen dan met een mooie tocht het nieuwe
seizoen openen.
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Soosbijeenkomsten.
De Soos komt op woensdag 8 januari weer samen. De daarop volgende
bijeenkomsten zijn op woensdag 5 febtuari en woensdag 4 maart.
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 15 januari
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.
Voor deelname aan dit bezoek aan Van Raam kon u zich tot 7 januari
aanmelden. Als u dit leest is de mogelijkheid tot aanmelden gesloten.
Op het moment dat we dit schrijven hebben we reeds 62 aanmeldingen.
Voor een goede rondleiding is het aantal deelnemers maximaal 50. Dat
betekent dat we alle aanmelding na nr. 50 op een reserve lijst hebben geplaatst, hetgeen bij de aanmelding is medegedeeld. We gaan nog met van
Raam bekijken of we voor deze reserve belangstelling nog iets kunnen organiseren. Als dat lukt ontvangen zij hierover van ons bericht.
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.
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Woensdag 19 februari
Voor woensdag 19 februari is Keistad Notarissen uit Lichtenvoorde uitgenodigd om ons bijpraten over zaken waar we allen vroeg of laat mee te
maken zullen krijgen.
Als iemand lichamelijk of geestelijk (bijvoorbeeld door dementie of een
hersenbloeding) niet meer in staat is het eigen vermogen te beheren, dan
kunnen er problemen ontstaan. Denk hierbij aan rekeningen die niet meer
kunnen worden betaald of een gewenste verkoop van het woonhuis niet
kan doorgaan. Notaris Schippers zal meerdere oplossingen aandragen
die u zelf kunt regelen. Doet u dat niet, dan kan de kantonrechter ingeschakeld moeten worden en regelt die de zaken zoals u die in gedachten
had?
De lezing zal gaan over testamenten, notariële volmacht (levenstestament), erfrecht en wat daarbij komt kijken en waarover u vragen stelt.
De bijeenkomst begint om 14.30 uur in “d’Olde Mölle” in Varsseveld.
Het belooft een interessante, leerzame middag te worden.
Daarom rekenen we weer op uw aller aanwezigheid.

Woensdag 18 maart
Woensdag 18 maart is het thema Algemene Ledenvergadering.
In de volgende Nieuwsbrief zal de uitnodiging en de agenda worden geplaatst. Noteer nu alvast deze datum in uw agenda, want het is een belangrijk gebeuren. We blikken terug op het afgelopen jaar; het bestuur
legt rekening en verantwoording af en presenteert de plannen en de begroting voor het lopende en het komende jaar. Na de behandeling van het
huishoudelijk gebeuren zullen we nog een poos gezellig samen zijn en
bingo spelen.
Het bestuur rekent op de aanwezigheid van alle leden.
Busreis 20 mei.
Voor woensdag 20 mei is de jaarlijkse reis
gepland. Een bus, ja ja voor 60 personen,
is al gereserveerd. Het programma en het
reisdoel is nog niet helemaal rond, maar de
eerste indruk is dat het weer een mooie
dag kan worden. In de volgende nieuwsbrief zult u het definitieve programma vinden en nadere informatie over vertrektijd, kosten en opgave mogelijkheden.
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De organisatoren van deze reis, Hetty Slangewal en Hannie Sessing
staan weer garant voor een mooie en gezellige reis. Noteer 20 mei al vast
in uw agenda, zodat die dag vrij blijft voor de reis.

Begeleid fietsen bij Azora
Uit een van de vele contacten die wij onderhouden met andere verenigingen en organisaties kwam het volgende voort.
In een gesprek met Rob van Krieken, fysiotherapeut bij Azora, kwamen
onze fietstochten ter sprake. Wij fietsen in een grote groep. Voor sommige mensen is het fietsen in groepen beangstigend, ze voelen zich niet
zeker en zijn bang te vallen of dat ze het tempo niet kunnen bijhouden.
Heel begrijpelijk. Toch willen zij wel graag fietsen; niet alleen maar samen
met een of twee anderen. Van Krieken verzorgt vanuit Den Es “fietsen onder begeleiding”. Dat wil zeggen hij en een aantal vrijwilligers begeleiden
mensen die graag een eindje willen fietsen. Als therapeut let hij op uw
wijze van fietsen en geeft hij aanwijzingen over veilig opstappen, afstappen, afstand houden, zithouding en meer. Alles gericht op veilig en prettig
fietsen. Hij bood aan dat leden van ons, die niet meer met onze fietsgroep
mee kunnen of durven, bij Den Es aan het begeleid fietsen mogen meedoen.
Wij vinden dit een prachtig aanbod en geven dat graag aan u door.
Samen zijn wij het er over eens:
fietsen en in beweging blijven is gezond.
Bent u hierin geïnteresseerd en wilt u graag mee fietsen, meldt u dan aan
bij Rob van Krieken, email: r.krieken@azora.nl

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.
*-*-*-*-*

Rijbewijs 75-plussers langer geldig
Het CBR kampt nog steeds met lange wachttijden.
Daarom is ingaande 1 december 2019 een tijdelijke regeling van kracht geworden. Deze tijdelijke regeling
staat toe dat 75-plussers tijdelijk mogen blijven rijden
met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een
verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.
Let wel, u mag met dit verlopen rijbewijs alleen in Nederland rijden en het
betreft de rijbewijscategorieën A, B, BE, T en AM.
Belangrijk is ook te weten dat een verlopen rijbewijs geen geldig legitimatiebewijs is!
De regeling geldt voor de volgende situatie:
1. U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.
2. U dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. Of,
als u uw Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor de
verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.
3. Uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs.
De regeling geldt niet:
1. Als u uw Gezondheidsverklaring hebt ingediend nadat uw rijbewijs verliep.
2. U heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment
niet mag rijden. Of: het CBR heeft u een maatregel opgelegd.
3. U heeft een rijbewijs dat slechts 1 of 3 jaar geldig is.
U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit
neemt. Dit kan tot uiterlijk één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.
Blijft staan dat u tijdig moet beginnen met de aanvraag voor verlenging van uw rijbewijs.
*-*-*-*-*-*-
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Belastingservice.
Binnenkort zullen velen van ons weer de bekende blauwe enveloppe van
de belastingdienst in de brievenbus vinden en dan is er werk aan de winkel. Sommige mensen vullen moeiteloos het aangiftebiljet in, voor veel anderen is het een heel moeilijke opgave. Hebt u moeite met het invullen
van de belastingpapieren dan kunt u een beroep doen op onze belastingservice.
Zodra u de gegevens binnen hebt over uw inkomen, dan kunt u al een afspraak maken met één van onze belastinghulpen.
Wacht daarmee niet tot vlak voor 1 april, want dan is het soms lastiger om
u in te plannen en tijdig te 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
Onze belastinginvulhulpen zijn integer, ze worden regelmatig bijgeschoold
en zijn daarom op de hoogte van de laatste fiscale ontwikkelingen,
kortom: uw belastingaangifte is bij hen in goede handen.
Mocht u nog informatie willen over het e.e.a. of hulp bij de invulling van uw
belastingaangifte, dan kunt u contact opnemen met één van bovengenoemde personen. Ook voor hulp of informatie over aanvragen huur- en
zorgtoeslagen kunt u bij hen terecht.

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 06-20272875. E-mail:
h.sessing-termaat@kpnmail.nl
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Communicatie met u, leden.
Wij beschikken van vele leden over het e-mailadres; maar wij missen ook
nog vele adressen. Ook hebben wij vastgesteld dat meerdere e-mailadressen niet meer correct zijn, o.a. door de overschakeling op glasvezel.
Voor een goede en snelle communicatie met u en verstrekking van actuele informatie is het beschikken over het juiste e-mailadres erg belangrijk.
Daarom roepen wij u op ons uw juiste e-mail adres door te geven. Dit kan
heel eenvoudig door een kort mailtje te zenden naar: secretaris@ sboij.nl.

Bent u jarig in januari of februari?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag gewenst.
Het bestuur

Van de Bestuurstafel
Wijziging in secretariaat
De Algemene Vergadering van maart 2019 heeft Stien Grob benoemd tot
bestuurslid. Met enthousiasme is zij gestart en begonnen aan secretariaatswerkzaamheden en was voornemens in de loop van het jaar het secretariaat volledig van Jan over te nemen. Helaas zijn er in de afgelopen
maanden in haar privé leven onverwachte en onvoorziene omstandigheden opgetreden, waar aan zij meer tijd wil/moet besteden. Daardoor ziet
zij geen mogelijkheden het secretariaat naar behoren te kunnen gaan vervullen. Zij trekt zich daarom terug als secretaris. In goed overleg is besloten wel te willen blijven fungeren als bestuurslid. Dit besluit van Stien hebben we als bestuur aanvaard. Jan Meerdink heeft zich bereid verklaard
het secretariaat weer volledig te gaan verzorgen.
Zoals in het voorwoord door de voorzitter al aangegeven, we zoeken dringend versterking van ons team. Zeker als wij daarbij bedenken dat Jan
Meerdink over twee jaar aftredend is en zich dan niet weer herkiesbaar zal
stellen.
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Van de penningmeester
In februari zal de inning van de contributie 2020 plaatsvinden. De incasso
zal rond 25 februari plaatshebben en kunt u dus afschrijving van uw contributie van uw bankrekening tegemoet zien. Voor 2019 bedraagt de contributie voor het lid-hoofdbewoner € 25,- en voor het lid-medebewoner € 20,. De inning van de contributie van leden die nadien toetreden zal worden
geïnd in oktober.
Van de ledenadministratie
Per 1 januari 2020 telde onze vereniging 196 leden. Dat is minder dan vorig jaar. In 2019 hebben 12 nieuwe leden zich aangemeld; zijn helaas 6 leden overleden en hebben 29 leden hun lidmaatschap opgezegd. Dat laatste is jammer, maar helaas. Wij respecteren hun besluit.
*********
”Als je een omelet wilt bakken,
moet je eerst een ei breken..”
***************

Korting zorgpremie.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geattendeerd op de mogelijkheden
die het lidmaatschap van SBOIJ biedt op het gebied van kortingen op de
zorgpremies. De exacte gegevens waren toen nog niet bekend. In de loop
van november zijn wij vanuit de FASv geïnformeerd. Deze informatie in
de vorm van een FASv Nieuwsbrief hebben wij op onze website geplaatst,
zodat een ieder daar kennis van kon nemen.
De te verkrijgen korting moet u zelf aanvragen bij uw verzekering. Behoort
uw verzekering ook tot de door de FASv gecontracteerde verzekeringsmaatschappijen en hebt u de korting gekregen?
Is het u niet gelukt en waren er problemen, neem dan gerust contact op
met het secretariaat. Samen proberen we dan een en ander op te lossen.
*-*-*-*-*

Terugblik
Vrijwilligersmiddag
Woensdag 2 november zijn al onze vrijwilligers middels een gezellige middag in het zonnetje gezet en bedankt voor hun enorme inzet in het afgelopen jaar voor de vereniging.

Nieuwsbrief jan.-febr. 2020

11

In zijn welkomstwoord wees voorzitter Ben Groenewold op de plaats en
het belang van de vrijwilligers in onze organisatie. Zonder jullie inzet zou
onze vereniging niet zijn wat ze nu is. Geheel belangeloos zetten jullie je
in en organiseren de diverse activiteiten. De goede belangstelling en deelname aan deze activiteiten tonen dit duidelijk aan. Daarvoor namens bestuur en leden heel hartelijk dank. Onder het genot van een drankje en
een hapje is een leuke kwis gespeeld, is men bijgepraat en zijn onderlinge
ervaringen uitgewisseld. We zien terug op een gezellige middag.

Themamiddag Woensdag 20 november
Het was volle bak, woensdagmiddag 20 november; 60 personen hebben
aandachtig en genietend geluisterd naar het verhaal van Hendrik Weenink
uit Barchem.
”Ach lieve tijd; van verleden naar heden”, dat was het thema.
Na een korte schets van zijn levensloop en zijn problemen met zijn antieke klok ( loopt niet, maar toch gaat de tijd zo snel) heeft Hendrik ons
meegenomen op een reis door de tijd, beginnende bij de Germanen.
Zijn verhaal omvatte allerlei annekdotes en spreekwoorden. Voor de ondersteuning van zijn verhaal vertoonde hij vele prachtige dia’s en geluidsfragmenten. Passend bij het verhaal, gebruikte Hendrik niet de moderne
laptop voor de presentatie, maar maakte hij gebruik van een degelijke diaprojector en cassette recorder.

Een geslaagde middag met een goede opkomst van de leden.
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Kerstbingo en Stamppottenbuffet
Wederom een volle zaal, woensdag 18 december. 76 leden waren naar
“D’Olde Mölle” gekomen om gezellig bingo te spelen en daarna te smullen
van het stamppottenbuffet.
Met veel enthousiasme werd de Bingo gespeeld. Voorzitter Ben Groenewold grabbelde in de ballenbak en trok de bingo getallen. Hannie Sessing
legde de balletjes vast en controleerde de gemelde bingo’s.
De prijzen werden mooi verdeeld;
de drie laatste nieuwe leden gingen
met 4 prijzen naar huis. De
hoofdprijs, een tegoedbon voor
lekker gebak van Bakker Heijerman
werd gewonnen door onze vaste
“koekenbakster” Mimi Swienink.

Voordat we aan stamppot gingen,
werd Wilfried dank gebracht voor de
prettige samenwerking en de goede
verzorging.

Het buffet zag er weer fantastisch uit

Mooie prijzen, lekker eten en gezelligheid, een passende afsluiting van een succesvol jaar met vele
geslaagde activiteiten en tevreden leden, die aan
hun trekken zijn gekomen.
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Fusie NVOG en KNVG een feit.
De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) gaan vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven onder de naam
”Koepel Gepensioneerden”.
Grootste ouderenorganisatie
Door deze fusie is de grootste ouderenorganisatie van Nederland ontstaan. De nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n
300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden
in ons land. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties
van gepensioneerden/seniorenbonden aangesloten. Via de Federatie
van Algemene Senioren Verenigingen (FASv) zijn wij ook in deze Koepel vertegenwoordigd.
Breder dan inkomensbelangen
In het verleden richtten KNVG en NVOG zich specifiek op de pensioenbelangen van gepensioneerden. De laatste jaren is steeds duidelijker
geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere
senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met
zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting die nu is bereikt, kunnen de bredere belangen van gepensioneerden en senioren in Nederland nog beter worden behartigd.
Spreekbuis gepensioneerd Nederland
De Koepel Gepensioneerden wil een door kennis gedreven belangenorganisatie zijn en spreekbuis en aanspreekpunt voor heel gepensioneerd
Nederland.
Informatie over deze organisatie is te vinden op website: www.koepelgepensioneerden.nl.
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Kortingsdreiging pensioenen afgewend
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij
aankondigde de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de
premies op de pensioenen voorlopig te laten zoals ze zijn.
Het overgrote deel van de gepensioneerden en de actieve deelnemers in
een pensioenfonds zullen dit jaar niet worden gekort. Er is wel een ondergrens: Een klein aantal pensioenfondsen dat een dekkingsgraad beneden
de 90% heeft, moet wel korten.
Wij zijn blij dat de minister mede door de inspanningen van onze Koepelorganisatie dit besluit heeft genomen. In een goed gesprek met de minister en zijn ambtenaren heeft men duidelijk kunnen maken waarom er op
dit moment niet moet worden gekort. Ter voorkoming van onrust en het
verdwijnen van vertrouwen. Het gesprek op het ministerie is gelukkig met
alle seniorenorganisaties gevoerd. Dat maakte het verhaal krachtiger en
geloofwaardiger.
De minister heeft zijn besluit genomen na overleg met de pensioenfondsen, met ons en met de politieke partijen.
Het nut van de seniorenbonden en het lidmaatschap van deze bonden is
hier heel nadrukkelijk tot uiting gekomen. Zonder de niet aflatende inspanning van de bonden was dit resultaat niet bereikt.
Maak uw familie, vrienden en kennissen daarom lid van SBOIJ.
U wordt ervoor beloond.

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
Met meer leden leggen we meer gewicht in de schaal
en
krijgen we meer invloed aan de overlegtafels.

Indexeringsachterstand groot
In het Financiële Dagblad stond een interessant artikel over onze pensioenen, waarin duidelijk werd gemaakt hoeveel onze achterstand is geworden, omdat er jarenlang niet is geïndexeerd. Het gaat om 20%.
Alle mooie koopkrachtplaatjes ten spijt, wij gepensioneerden zijn er in de
achter ons liggende jaren toch maar flink op achteruit gegaan. Daar hebben we jaren voor gewerkt en betaald.
Er is dus nog veel werk aan de winkel voor onze organisaties om iets van
deze achterstand weg te werken.
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Tel.: 0315-298121
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E-mail: b.groenewold8@upcmail.nl
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