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Nieuwsbrief mei - juni 2020
Beste leden,
Het valt beslist niet mee om contact te houden met vrienden en bekenden. Sommigen gaan één keer per dag naar de winkel om toch
maar even te bewegen en andere mensen te zien op 1,50 meter afstand.
Ook wij kunnen de leden moeilijk bereiken nu er geen activiteiten
zijn. Daarom willen we graag van iedereen het e-mailadres hebben,
zodat we snel veranderingen of afzeggingen kunnen doorgeven. Als
u hieraan mee wilt doen stuur dan een mail naar
secretaris@sboij.nl
of
b.groenewold8@upcmail.nl
Wij krijgen op deze manier alle goede emailadressen binnen en kunnen dan de ledenlijst volledig bijwerken. Alvast hartelijk dank voor
deze medewerking.
Als u vragen hebt of goede ideeën kunt u altijd bellen (of mailen)
naar 0315-298121 of 0315-840044
Het bestuur wil u graag helpen met probleempjes die zich nu in deze
eenzame tijd voordoen.
Laten we naar elkaar blijven omkijken, elkaar steunen en helpen
waar dat nodig is, gezond blijven en uitkijken naar “normalere” tijden.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold

*-*-*-*-*
Het bij ons van u bekende e-mailadres is:

…………………...
Laat ons weten of dit correct is. Is hier niets vermeld, dan vragen wij
u ons uw e-mailadres door te geven.
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Het Coronavirus houdt Nederland in zijn greep,
met name ook de ouderen.
Al enige weken staat Nederland, en veel andere
landen in de wereld, op zijn kop. Thuis blijven en
thuis werken als het mogelijk is. Scholen gesloten;
restaurants en cafés zijn dicht. In de winkel en op straat 1½ meter
afstand van elkaar houden. De Zorg heeft een grote uitdaging.
Dagelijks verontrustende cijfers op tv.
En iedere dinsdagavond om 19.00 uur de persconferentie.
Hoe gaan wij om met de Maatregelen ter bestrijding van het Corona
virus?
Wij senioren behoren allen tot de risicogroep.
Het bestuur volgt van dag tot dag de ontwikkelingen van deze crisis.
Wij houden ons aan de voorschriften en volgen de afgekondigde
maatregelen nauwkeurig op.
Daarom hebben wij al de geplande activiteiten voor de maanden mei
en juni afgelast. Over de daarna geplande activiteiten nemen wij beslissingen zodra er nieuwe of aangepaste maatregelen zijn afgekondigd.
Wij vrezen dat de crisis niet snel voorbij is en dat ook na juni
nog meerdere activiteiten niet door zullen kunnen gaan.
Na het beluisteren van de persconferentie van dinsdagavond 21
april is deze vrees niet minder, maar groter geworden.
En met deze vrees in ons achterhoofd gaan we beginnen aan de samenstelling van deze Nieuwsbrief. Een Nieuwsbrief die anders zal
zijn dan we gewend zijn. Geen aankondigingen van activiteiten voor
de komende maanden, geen terugblikken op activiteiten van de afgelopen maanden. Het bestuur heeft zich afgevraagd wel of geen
Nieuwsbrief uitbrengen. Unaniem was de mening “wel een Nieuwsbrief uitbrengen”, want dan houden we toch nog op enige wijze contact met elkaar. En juist de onderlinge contacten zijn in deze tijd van
groot belang. Tonen dat we er voor elkaar zijn en dat we elkaar
steunen.
In deze Nieuwsbrief zullen we aandacht besteden aan een aantal
algemene zaken, die al of niet met Corona te maken hebben.
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Maatregelen ter bestrijding van het Coranavirus
Sinds half maart zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De vraag
is hoe lang we hiermee nog geconfronteerd worden en wanneer de
maatregelen aangepast en versoepeld kunnen worden.
Gelukkig kunnen we vaststellen dat in alle delen van Nederland het
aantal nieuwe ziekenhuisopnamen daalt. In het noorden van Nederland is er nog amper sprake van besmettingen.
De genomen maatregelen hebben effect, zo mogen we concluderen.
Zouden er geen maatregelen zijn genomen, dan zouden er naar
schatting ruim 23.000 ernstig zieke patiënten ic-zorg nodig hebben
gehad. Dat was onmogelijk geweest om die zorg te verlenen.
Er is nu een eerste, zeer klein stapje genomen om de maatregelen
te verruimen; kinderen mogen binnenkort weer naar school en buiten weer sporten.
Tot grote teleurstelling van velen is het bij dit kleine stapje gebleven
en moeten we vooralsnog leven in strenge beperking.
Het zal nog wel even duren voordat we van de strenge algemene
maatregelen af zijn en we nog te maken zullen hebben met enkele
zeer specifieke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
te voorkomen.
“We zijn nog maar net over de piek heen”
“Laten we er voor zorgen dat er geen tweede piek komt”
Daarom blijft het de komende tijd van essentieel belang dat we met
zijn allen de maatregelen blijven opvolgen.
De aller belangrijkste zijn:
 Handen wassen!! En dat vele malen.
 Blijf zoveel mogelijk thuis
 Wie ziek is blijft thuis, dus ook kinderen, zelfs als het om een
snotneus gaat. Bij koorts of benauwdheid blijft het hele gezin
thuis.
 Houd 1,5 meter (= 2 armlengtes) afstand van anderen.
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Wij senioren zijn bezorgd. Men kan wel tegen ons zeggen: maak je
geen zorgen, maar zo voelt het niet! Velen onder ons voelen zich
kwetsbaarder doordat ze fysiek wat achteruit gaan en horen en lezen dan ook nog dat we tot een kwetsbare groep behoren. En als
dan tegen je gezegd wordt dat jij je geen zorgen hoeft te maken, dan
voel je je niet serieus genomen!
Babbeltrucs
Een belangrijk punt is ook de veiligheid. Er zijn mensen met slechte
bedoelingen en die misbruik maken van de situatie. Zij bellen bij ouderen aan en bieden aan. boodschappen voor ze te doen of om op
andere wijze te helpen.
Daarom, staan er onbekenden voor de deur, hou de deur gesloten
en vraag altijd om identificatie (via de brievenbus)
Als u iemand nodig heeft om u te helpen om boodschappen te doen
en als familie dit niet kan, bel dan met ons; misschien kunnen wij u
helpen of de weg naar hulp wijzen. Zie ook pagina 11 en 12.
Er zijn gelukkig ook nog mensen met goede bedoelingen die willen
helpen in deze moeilijke tijden.

Samen moeten we doorzetten en voorkomen dat het
virus zich verder gaat verspreiden.
Samen er voor zorgen dat de kwetsbare personen worden beschermd en dat de negatieve gevolgen voor de
zorg en de maatschappij worden beperkt.
Dit zal de nodige zelfdiscipline van ons allen vragen.
En dan nog dit:
Jaap van Dissel zegt:
“Handen wassen; handen wassen en nog eens
handen wassen”.
Vitens waarschuwt:
“Wees zuinig met water !!”
Hoe dit te rijmen??
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Agenda
Alle geplande activiteiten voor mei en juni zijn afgelast.
Mochten er onverwachts veranderingen komen en bepaalde activiteiten toch weer mogelijk worden, dan zullen we die op onze website
aankondigen en u hierover per e-mail informeren.

Wandelen en Fietsen.
Jammer dat ons samen wandelen en fietsen
nu niet kunnen doorgaan, maar gelukkig verkeren wij hier in de goede omstandigheid dat
wij hier wel kunnen wandelen en fietsen, zij
het alleen. Wij hebben daartoe de vrijheid.
Ik wens mijn wandelen fietsmaatjes gezondheid en fijne wandelingen en fietstochten, nu het overal weer zo
mooi is geworden. Wat was hier na de regen
van zaterdag (18 april) alles weer fris, tenminste voor dat moment, maar misschien niet
overal.
Houd vol en tot ziens,
Toos Geers, (coördinator wandelen en fietsen)

De charme van wandelen of fietsen in je eentje.
In je eentje lopen of fietsen is een mooie
manier om zicht te krijgen op je omgeving
en je een te voelen met die omgeving. Je
wordt door niemand afgeleid en je hoeft je
voor niemand te generen als je wat langer
een plant of vogeltje bekijkt.
En dit past nu ook heel goed in de maatregelen rond de Corona crisis.
Maar ja: wandelen in je eentje, dat is toch saai en niet gezellig? Zeker als de horecapunten ook nog eens gesloten zijn.
Lopen of fietsen in gezelschap heeft andere prettige kanten. Je kletst
kilometers lang over de wereld- of thuisproblematiek, over mensen
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die er niet bij zijn en allerlei zaken; misschien
ook nog even over de natuur en het landschap waarin je je bevindt. En na een aantal
kilometers concludeer je: “nou, dat was een
mooi tochtje in een mooi, groen decor, en een
goed gesprek met ook nog een kop koffie of
een biertje toe”.
Eigenlijk zijn het twee verschillende activiteiten: fietsen en lopen in gezelschap of alleen.
Helaas het samen wandelen of fietsen is voor ons SBOIJ-ers voorlopig niet meer weggelegd. En omdat bewegen, dus wandelen en fietsen, zo goed zijn voor onze gezondheid en onze geest, adviseren wij
u alleen te gaan wandelen of fietsen. Zo werkt u aan uw gezondheid
en kunt u de charme van alleen wandelen of fietsen ervaren .
fietse…
ik zie de minse fietse
aover de Iesseldiek
de vaders en de moeders
’t is druk zover a’j kiek…
Ik zie de minse fietse
achter de Riendiek hen
de manne en de vrouwe
woor ik der veul van ken…
zo ‘saoves nao ’t aete
springt ieder op zien ros
en mik nog ’n klein ritje
naor wei of diek of bos…
ik zie de minse fietse
zo zien ze nog ’s wat
alleen zo’k wille zegge
fiets now ’s niet zo hard…

Harrie Kemperman
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Themamiddagen
Lieve mensen,
In deze bizarre tijd willen wij beginnen met u het ALLERBESTE toe
te wensen.
We hadden een mooie busreis uitgezocht en besproken, maar helaas het mag niet doorgaan. In goed overleg met Brookhuis hebben
we de reis, onder voorbehoud, door kunnen schuiven naar volgend
jaar. Ook weer op de derde woensdag van mei.
Wat de overige activiteiten betreft valt er niks zinnigs te zeggen en
moeten we, net als iedereen, afwachten hoe het gaat. Maar zodra
het weer mag en veilig kan hopen we dat de activiteiten weer op
gang kunnen komen. We houden u op de hoogte.
Verder houd vol en probeer te genieten van de natuur om ons heen,
want wat is het mooi buiten.

Tot slot,
HET LEVEN IS WAT HET IS,
TERWIJL JE BEZIG BENT MET ANDERE PLANNEN.
Hetty Slangewal en Hannie Sessing
(coördinatoren themamiddagen)
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Dag van de Ouderen 2020
Deze dag stond gepland op zaterdag 26 september, maar helaas
ook deze dag gaat dit jaar niet door. Gelet op de maatregelen heeft
het organiserend Comité besloten de dag niet door te laten gaan.
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
.

Bent u jarig in mei of juni?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.

Van de Bestuurstafel
Contact met u
Toen op 12 maart de Corona maatregelen werden afgekondigd en
wij moesten besluiten de Algemene Vergadering af te gelasten was
het voor ons de vraag “Hoe berichten wij dit nu zo snel mogelijk aan
de leden”. E-mail bracht de uitkomst. Alle leden waarvan wij een emailadres bezitten, hebben wij via de mail op de hoogte gebracht.
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Van de ruim 150 adressen van de leden hebben wij ruim 100 e-mailadressen. Hiervan bleken er 12 niet meer juist te zijn. Van ongeveer
50 leden hebben we geen e-mailadres. Deze hebben we allemaal
telefonisch geïnformeerd.
Het is ons gebleken hoe belangrijk het is dat wij over uw juiste e-mail
adres beschikken, zeker in deze bijzondere tijd. Wij kunnen u dan
zeer snel over ontwikkelingen informeren.
Daarom roept de voorzitter in zijn voorwoord u op uw juiste e-mailadres door te geven. We herhalen hier nogmaals deze oproep.
Om u te helpen, hebben wij op pagina twee, onder het voorwoord
van de voorzitter het bij ons van u bekende e-mailadres vermeld.
Controleer dit en laat ons via een klein berichtje weten of dit al of niet
correct is. Is het volgens ons niet meer correct, dan staat dat er bij.
Staat hier geen e-mailadres vermeld, dan hebben wij dat niet van u
en is onze vraag ons een berichtje te sturen en zo uw e-mailadres
door te geven. Hebt u zelf geen e-mailadres, dan mag u wel het emailadres van uw eventuele contactpersoon doorgeven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Als er dan bijzonderheden zijn te melden, dan kunnen wij u snel bereiken en informeren.
Zoals in ons privacy protocol staat beschreven, zullen wij dit adres
niet aan derden doorgeven en uitsluitend gebruiken voor correspondentie met u.
Enkel tips en adviezen:

www.IkWoonLeefZorg.nl
Wonen zoals u dat wilt
IkWoonLeefZorg is een digitaal platform dat is ontwikkeld door Rabobank en Interpolis. Een platform dat streeft naar waardevolle verbindingen met de samenleving, de toekomst en met elkaar. Het is ontwikkeld om de welvaart en het welzijn in Nederland te behouden. Op
de website van dit platform zijn allerlei adviezen, tips en oplossingen
te vinden op het gebied van zelfstandig wonen, hulp en zorg, sociale
contacten, financiën.

Voor langer zelfstandig wonen zijn er vaak aanpassingen nodig om
dat te realiseren, of is extra zorg noodzakelijk. Op dit platform wordt
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kennis gedeeld over zorg en wonen en worden concrete oplossingen
geboden. Ook worden tips gegeven over sociale activiteiten, inzicht
in financiële mogelijkheden met concrete oplossingen. Hiermee wil
men ouderen helpen langer zelfstandig te blijven wonen en mantelzorgers in hun rol ontlasten.
Het is een zeer interessante website en is het bezoeken waard. Zeker als u bepaalde oplossingen voor problemen of probleempjes
zoekt.
Ook kunt u zich abonneren op een Nieuwsbrief en zo ontvangt u regelmatig interessante tips of adviezen.

OIJDoet

Oude IJsselstreek Doet
Verbindt initiatieven tijdens de Corona crisis!!
Oude IJsselsteek Doet is een platform om vraag en aanbod van
mensen in de gemeente bij elkaar te brengen tijdens de corona crisis. Iedereen kan hier gebruik van maken.
Vanwege het coronavirus mogen kwetsbare mensen de deur niet uit.
Hierdoor kunnen wij ons voorstellen dat er mensen zijn in de Oude
IJsselstreek die hulp nodig hebben.
Hierbij kan het gaan om een boodschapje halen, de hond uitlaten of
bijvoorbeeld een telefoontje voor een gezellig praatje.
Oude IJsselsteek Doet is ook bezig met het Corona-virus en de gevolgen ervan en zij proberen vraag en aanbod te verbinden tijdens
de coronacrisis.
Er zijn veel mooie initiatieven waar mensen hun hulp aanbieden en
waar iedereen gebruik van kan maken.
Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp kan gebruiken en wat op
een veilige manier uit te voeren is? Oude IJsselstreek Doet kan voor
u kijken of er een match gemaakt kan worden tussen vraag en aanbod.
Wilt u meer informatie, wilt u helpen of wilt u een hulpvraag doorgeven?
Bel dan naar: 06 83 70 84 11. Ook kunt u zich online opgeven wanneer u wilt helpen. Dit kan via de website:
www.oudeijsselstreekdoet.nl
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Kruiswerk Achterhoek en Liemers
Kruiswerk informeert over praktische hulp tijdens coronacrisis
Ook bij Kruiswerk Achterhoek kunt u terecht voor informatie en eventuele hulp in deze moeilijke tijd. Via de Kruiswerk hulplijn kunt u uw
vragen stellen. Stel gerust uw vragen. Kruiswerk helpt iedereen
(leden en niet leden) met het vinden van praktische hulp bij u in de
buurt via een van de vee lokale initiatieven of door een van hun
dienstverleners. De Kruiswerk hulplijn is te bereiken op telefoon 0314
-357430.
Uiteraard kunt u ook altijd informeren bij een van onze bestuursleden.
Zij zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.

*-*-*-*-*-*-

Groot respect voor optreden kabinet.
Straks ook crisiscompensatie gepensioneerden?
De Koepel Gepensioneerden heeft groot respect voor de wijze waarop het kabinet tot nu de coronacrisis heeft aangepakt. De beheersing
van de sociale, economische en financiële gevolgen van de crisis
vraagt om bestuurlijke moed en voortvarende maatregelen. De speciale aandacht, die het kabinet daarbij heeft voor de kwetsbare groep
ouderen, wordt in hoge mate gewaardeerd.
Het kabinet heeft terecht per direct maatregelen afgekondigd om de
financiële gevolgen van de corona crisis voor werknemers, ZZP’ers,
Mkb’ers en grote bedrijven te verzachten. Daarmee wordt een inkomensval voor deze groepen zo veel mogelijk voorkomen. De Koepel
Gepensioneerden wijst het kabinet op de inkomensgevolgen, die
voor gepensioneerden kunnen optreden als het nieuwe pensioenstelsel aan het eind van het jaar nog niet is uitgewerkt. Vertraging hierin
kan leiden tot (extra) korting op de pensioenen.
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Compensatie gepensioneerden
Voor zover een korting op de pensioenen aan het eind van dit jaar
het gevolg is van de coronacrisis, is ook voor gepensioneerden een
crisis-compensatie op zijn plaats. Zeker als deze kortingen het aantoonbare directe (economische en financiële) gevolg zijn van de huidige crisis.
De Koepel Gepensioneerden vraagt minister Koolmees per brief
vooraf met de seniorenorganisaties te overleggen over zulke compensatiemaatregelen voordat deze een feit zijn.
De Koepel Gepensioneerden wijst de minister van Sociale Zaken er
in de brief ook op, dat een groot aantal gepensioneerden, die succesvol behandeld worden tegen het coronavirus, ook na die behandeling nog langdurig of zelfs levenslang extra zorg nodig hebben.
Ook voor de sociale en financiële gevolgen daarvan wordt aandacht
van de minister gevraagd.

*-*-*-*-*

Corona - Pensioen - Beurs
Drie begrippen, maar geen drie-eenheid
De Coronacrisis heeft aan onze economie een enorme klap uitgedeeld en zal nog een tijd enorme gevolgen hebben voor de economie. Het bedrijfsleven schreeuwt moord en brand. De overheid
pompt miljarden aan steun in de economie om de boel enigszins te
redden en draaiende te houden.
De beurzen zijn enorm onderuit gegaan; miljarden zijn in rook opgegaan.
Door de malaise op de beurzen zijn de pensioenfondsen hard geraakt. De gemiddelde dekkingsgraad van de pensioenfondsen ligt inmid-

dels ver onder de !00 %. Dit betekent dat de pensioenfondsen nu te weinig
geld in kas hebben om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Volgens
de wet moet de dekkingsgraad minimaal 100 procent zijn. Als pensioenfondsen eind dit jaar niet op 100 procent zitten moeten ze korten.

Maar zover is het nog niet. ,,De peildatum is 31 december. Dat is nog
ver weg. In de tussentijd kan er nog veel veranderen’’,
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Ook als de situatie nog verder verslechtert is korten dit jaar niet aan
de orde. Tussentijds verlagen van de pensioenen is niet mogelijk, De
pensioenwet biedt daar geen mogelijkheid voor.
De huidige ontwikkelingen voorspellen echter weinig goeds voor de
korte termijn. Centrale banken verlagen de rente. De kans op een
fors herstel van de aandelenbeurzen is voorlopig niet te verwachten.
We moeten vrezen voor volgend jaar, naast het corona virus zal ook
het kortingsvirus zijn kop weer opsteken.
Nu worden de bedrijven en de werkenden hard getroffen en springt
de overheid bij. Hopelijk krijgen we de corona uitbraak snel onder
controle en krabbelt de economie weer uit het diepe dal. Maar voor
het herstel van de dekkingsgraden zal dit niet snel genoeg gaan. Het
herstel moet heel stevig zijn, willen op 31 december de dekkingsgraden weer op minimaal 100% uitkomen.
Het is daarom ook zeer terecht dat onze organisatie, de Koepel Gepensioneerden, nu al bij de minister aan de bel heeft getrokken en
om aandacht voor deze benarde situatie heeft gevraagd.

Het zal nog een heel gevecht worden om een passende compensatie
te krijgen voor de gevolgen van de coronacrisis op onze pensioenen.
Het nut van de seniorenbonden en het lidmaatschap van deze bonden zal hier heel nadrukkelijk tot uiting kunnen komen. Zonder de
niet aflatende inspanning van de bonden zal er geen resultaat worden 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.
Dat zal de komende tijd dringend noodzakelijk zijn.
Nu strooit de overheid nog kwistig, maar de miljarden raken een
keer op en dan kunnen wij wel eens achter het net vissen.
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Wij denken aan jullie,
wij missen jullie aanwezigheid
en
gezelligheid bij de activiteiten.
Wij denken ook aan allen in de
Verzorgingshuizen
die geen bezoek mogen ontvangen.
Wij denken aan hen die hen niet mogen
bezoeken
Wij hopen dat we snel weer naar normale
omstandigheden terug gaan
Bestuur SBOIJ wenst u
veel gezondheid
en
sterkte in deze bijzondere tijd.
Houd moed
Vriendelijke groet
Ben, Jan, Hannie, Hetty, Toos en Stien
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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:
J.W. Meerdink
Houtmolenstraat 1
7051 SE Varsseveld
Tel.: 0315-840044
06-29165972
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 50-plussers
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