Editie 20–4 juli - augustus 2020

Nieuwsbrief juli-aug 2020

Nieuwsbrief juli-augustus 2020

We mogen weer!!
Ja de strenge maatregelen zijn sterk versoepeld of ingetrokken.
Er is weer ruimte, mits wij ons maar aan de vier bekende basisregels
houden, want dan geven we elkaar ook ruimte.
We mogen weer met meerderen bijeen komen en ja we mogen weer
op vakantie in het buitenland.
Daarvoor is het wel goed te weten hoe de corona regels in jouw vakantie bestemming zijn en hoe die daar worden toegepast.
In grote lijnen zullen de regels overal behoorlijk gelijk zijn, maar verschillen blijven er van land tot land.
Zelfs dicht bij, zie onderstaand ingezonden ervaring:

Ja beste ”tanker”, dat had je kunnen weten, want aan de andere
kant van de ”strepe” is men zeer

”pünktlich”.
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Beste leden,
Nu het allemaal wat “losser” wordt kunnen we misschien ook weer
wat meer organiseren voor onze leden.
Wandelen en fietsen is beslist niet gezellig met 1,5 meter tussenruimte en ook de Soos moet nog even uitgesteld worden. Het bestuur heeft diep nagedacht om alle leden te bereiken en om ze een
fijne middag te bezorgen.
Daarom nodigen we alle tweehonderd leden uit voor een gezellige
middag op 16 september bij het “HOFSHUUS”.
U kunt elkaar op gepaste afstand ontmoeten, genieten van de
prachtige omgeving, een hapje en een drankje gebruiken en misschien nog genieten van een programma. De middag begint om
14,30 uur en zal tot ongeveer 17.00 uur duren.
Bij goed weer kan alles buiten en bij slecht weer zal het programma
ingekort worden en binnen worden gehouden.
Alle programma’s en activiteiten die we gepland hadden blijven bestaan en we zullen u direct berichten als we weer opstarten met onze programma’s.
Het virus is nog niet weg;
daarom:
Houdt 1,5 meter afstand,
Was geregeld uw handen
Blijf thuis bij koorts of ziekte. ( Ook als u het nog niet aandurft)
We hopen op deze manier de
band met onze leden te kunnen
behouden en versterken en zien
u daarom graag op woensdag
16 september.

Verder verwijs ik u graag naar de agenda in deze nieuwsbrief.
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Agenda
Woensdag

16 sept.. Gezellig samen zijn bij het Hofshuus

Informatie bij de agenda
Onder normale omstandigheden hadden we op de derde woensdag
van september ons winterseizoen geopend met een excursie. Onder
de huidige omstandigheden is het organiseren van een excursie
moeilijk. De ”anderhalve meter” -maatregel beperkt de mogelijkheden. Om u toch iets te bieden, is besloten om woensdagmiddag 16
september voor alle leden een gezellig samen zijn te organiseren bij
het Hofshuus in Varsseveld. Rondom het Hofshuus is voldoende
ruimte om al onze leden zodanig te ontvangen dat de afstandsregel
goed na geleefd kan worden.
Gezellig samen zijn, elkaar weer ontmoeten en met elkaar praten en
inspireren is het thema van deze middag. Voor koffie/thee, een
drankje en een hapje wordt gezorgd. D’Olde Mölle zal de catering
verzorgen. We zijn nog aan het bekijken of er nog voor een vrolijke
noot in de vorm van een muzikaal optreden kan worden gezorgd.
”Elkaar weer zien en ontmoeten”
dat is het motto van deze middag.
Daarom worden alle leden van harte uitgenodigd.
We rekenen op jullie.
Overige activiteiten
Alle overige geplande activiteiten voor juli en augustus zijn afgelast.
Voor de rest van het jaar zijn de vaste data wel gereserveerd, maar
liggen nog in de koelkast.
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.

De charme van wandelen of fietsen in je eentje.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we geattendeerd op de charme van
van wandelen of fietsen in je eentje. Wij verwijzen weer naar dat berichtje. En omdat bewegen, dus wandelen en fietsen, zo goed zijn
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voor onze gezondheid en onze geest, adviseren wij u te gaan wandelen of fietsen. Zo werkt u aan uw gezondheid en kunt u de charme
van alleen wandelen of fietsen ervaren en het moois van de natuur in
u opnemen

Ook zij kennen de regels, ”social distance”

Zoekt u nog vakantie bestemmingen,
hier volgen enkele mogelijkheden:
Woonkameroen
Tuinzania
Halsinkie
Islamanbadkamer
Schuurmonnikoog
Toiletland
Berging aan Zee
Sere Leone
Parijskast
De Balkonlanden.
Voldoende keuze, lijkt ons.
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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 06-20272875.
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.nl
.

Bent u jarig in juli of augustus?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.

Van de Bestuurstafel
Contact met u
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gevraagd te controleren of het
bij ons bekende e-mailadres juist is. Op dit verzoek hebben wij ruim
40 reacties ontvangen. Dank hiervoor.
Van een zestal e-mailadressen weten wij dat deze niet meer correct
zijn. Helaas hebben we van die zes geen verbeterd e-mailadres ontvangen. Het zou mooi zijn als wij dit alsnog ontvangen. Dit maakt het
ons mogelijk om snel bijzondere ontwikkelingen of berichten aan u te
doen toekomen.
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Uit de Bestuursvergadering

Na enige maanden in de gedwongn ruststand te hebben gestaan, is
het bestuur op dinsdag 9 juni weer in vergadering bijeen geweest.
We hebben de regels in acht genomen en keurig netjes op 1,50 meter uit een gezeten.
We waren blij elkaar weer eens in levende lijve te zien en te spreken.
”We mogen weer’ was onze gedachte, maar al pratende rees de
vraag ”wat mogen we weer en wat kan weer”. De conclusie was dat
we met het zorgvuldig in acht nemen van de versoepelde regels nog
weinig of niets kunnen organiseren. De 1,50 meter is zeer beperkend
voor ons.
De Soos zou mogelijk wat ruimte betreft in ”D’Olde Mölle” wel kunnen, maar kaarten en rummikub spelen of gezellig kletsen en dan
1,50 meter uit elkaar zitten, is dat te doen en nog gezellig???.
Voor themamiddagen met een belangstelling zoals we die de laatste
tijd kenden, is de zaal te klein vanwege de 1,50 vereiste.
Fietsen en wandelen in een lange rij achter elkaar op 1,50 kan op
zich, maar waar blijft dan de gezelligheid en de verkeersveiligheid?
Dit alles overwegende en onze plicht om de regels nauwkeurig op te
volgen heeft ons doen besluiten tot september nog niets te organiseren. Dat wij senioren nog steeds een risico groep zijn en dat wij als
bestuur absoluut jullie gezondheid niet in gevaar willen brengen was
voor ons een belangrijk punt.
In augustus gaan we weer vergaderen en dan bekijken wat dan mogelijk is, misschien eind augustus weer een fietstocht en in september weer wandelen en de Soos. Als wij weer activiteiten opstarten,
dan zullen we U daarover informeren, per e-mail, de website en via
de pers, Oude IJsselstreek Vizier.
Omdat wij de contacten met u toch wel missen en wij ons enigszins
verplicht voelen u iets te bieden hebben wij besloten om op woensdag 16 september een gezellige middag bij het Hofshuus te organiseren. Rond het Hofshuus is voldoende ruimte om alle leden te ontvangen en met elkaar op gepaste afstand gezellig bij een te zijn. Op
pagina 4 leest u de uitnodiging. Wij hopen u allen daar in goede gezondheid te ontmoeten.
Hebt u ideeën voor activiteiten, klein of groot, laat
het ons weten en wij proberen er iets van te maken. De ideeënbus staat altijd open.
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SEPTEMBERDAG
EEN KOPJE GEZELLIGHEID
EEN LEPELTJE LIEFDE
TWEE LEPELTJES VRIENDSCHAP

EN EEN GEVULD GELUK
VANDAAG HEB IK ZIN OM BIJ DE BAKKER
EEN WARME SEPTEMBERDAG TE KOPEN
EN DE ZON OVER JULLIE LATEN LOPEN
T.
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U LAAT TOCH GEEN GELD LIGGEN
Nog steeds blijkt dat senioren-huishoudens mogelijk huur- of zorgtoeslag
missen. Onderzoeken wijzen dit uit.

Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen
deze ook daadwerkelijk aan en missen daardoor mogelijk huurtoeslag en
wellicht zorgtoeslag. Onderbenutting van deze toeslagen door seniorhuishoudens heeft 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.
Zorgtoeslag
De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de Nederlandse ziektekostenverzekering en kunt u krijgen als u premie betaalt voor de zorgverzekering. Het recht op en de hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het
gezamenlijk inkomen over het jaar van aanvraag alsmede van het gezamenlijk vermogen per 1 januari van het jaar van aanvraag.
Inkomens- en vermogensgrenzen voor zorgtoeslag zijn:
Huishoudens zonder toeslagpartner

Jaar
2020
2019

Maximaal
jaarinkomen
€
€

30.481
29562

Huishoudens met toeslagpartner

Maximaal
vermogen*
€
€

116.613
114.776

Maximaal gezamenlijk
Jaarinkomen
vermogen*
€
€

38.945
37.885

€
€

147.459
145.136

(*vermogen excl. eigen woning)

De maximale zorgtoeslag is voor alleenstaanden € 104,- per maand en
voor partners € 199,- per maand (2020).
Huurtoeslag
Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten van de woning. Het recht op
en de hoogte van de huurtoeslag is onder meer afhankelijk van het gezamenlijk inkomen en vermogen, leeftijd, woonsituatie (met of zonder toeslagpartner of medebewoner) en de huurprijs, deze mag niet hoger zijn
dan € 737,14 per maand.
Als u de maand vóór de maand waarin de huur boven deze grens komt al
huur toeslag kreeg voor dezelfde woning, dan blijft u huurtoeslag krijgen.
Dit noemt men het ”verworven recht”.
Voor het deel van de huur dat boven de grens voor huurtoeslag uitkomt,
krijgt u geen huurtoeslag. Bent u allenstaand, AOW-er of gehandicapt, dan
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kunt u nog wel een toelsag krijgen van 40% voor het deel van de huur boven de aftoppingsgrens.
Bent u in het verleden uw huurtoeslag kwijt geraakt, door te hoge huur terwijl u een verworven recht had en u woont nog in dezelfde woning? Dan
kunt u misschien nog huurtoeslag krijgen als u wel aan de overige voorwaarden voldoet. Neem daarvoor vóór 1 januari 2012 contact op met de
belastingtelefoon 0800-0543. Dasar wordt u verder geholpen.
Inkomen
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen vaste inkomensgrenzen meer. Hoe hoger
uw inkomen is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Hoe hoog uw inkomen mag
zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het kan dus nog steeds zo zijn dat uw inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen.
Het inkomen van andere mensen in uw woning, zoals een toeslagpartner of
medebewoners, telt meestal mee. Bijzonder inkomen telt niet mee.
Voor 2019 bedroeg het maximum inkomen voor mensen met de AOWleeftijd € 22.675 bij alleen wonen en € 30.800 bij samen wonen.
Vermogen
In 2020 mag u maximaal € 30.846 aan vermogen hebben om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. Hebt u een toeslagpartner, dan mag u samen
niet meer dan € 61.692 aan vermogen hebben.
Hebt u een medebewoner, dan mag die ook niet meer dan € 30.846 aan
vermogen hebben. Het vermogen van een thuiswonend kind dat jonger is
dan 18 jaar telt mee bij uw vermogen.
Voor 2019 waren de bedragen respectievelijk € 30.360, € 60.720 en €
30360.
Zorgverlening
Wordt uw partner of medebewoner thuis verzorgd in plaats van in een verpleeghuis, dan wordt het inkomen van één persoon minder meegeteld.
Verblijft uw partner of medebewoner langer dan een jaar in een verpleeghuis, maar staat nog wel ingeschreven op uw woonadres; dan telt in dat
geval de persoon die niet meer thuis woont, niet mee voor de huurtoeslag.
Tot wanneer kan men de zorg- en huurtoeslag aanvragen.
De aanvragen voor de toeslagen 2020 kan men indienen tot 1 september
2021 of tot de uitsteldatum van het indienen van de aangifte. Voor 2019 kan
men de aanvragen voor de toeslagen indienen tot 1 september 2020 of als
u of uw toeslagpartner uitstel heeft voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019. Zowel de aangifte inkomstenbelasting 2019 als de
aanvragen voor de toeslagen 2019 moeten gelijktijdig ingediend zijn voor of
op de datum van het verleende uitstel.
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AOW, let op!!

Woont uw partner in een verpleeghuis dan kunt u beiden AOW aanvragen
voor een alleenstaande, echter uw partner gaat dan wel de hoge eigen bijdrage betalen. Vraag dus niet zomaar AOW voor een alleenstaande aan,
maar bereken eerst of u er op vooruit gaat of achteruit. Samen ontvangen
jullie nu wel meer AOW maar betalen meer eigen bijdrage. Reken dit goed
door!!
Bij de aangifte voor de belastingdienst vult u nu WEL in dat u recht hebt op
een AOW uitkering voor een alleenstaande, ook al maakt u daar geen gebruik van.
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 onze
Belastinginvulhulpen,
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

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.
Bij deze mogelijkheden kunt u zelf een afspraak maken voor een keuring
op korte termijn en bent u verzekerd van een goede service.
De keuringsartsen nemen de nodige maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan.
Op onze website vindt u de door het CBR vastgestelde procedure
rond het aanvragen van verlenging van uw rijbewijs.
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Rijbewijs 75-plussers langer geldig
In verband met lange wachttijden 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. ( zie voor de voorwaarden Nieuwsbrief 20-1 jan. Febr.
Pag.8)
In verband met corona maatregelen geldt een Europese regeling verlenging rijbewijs
De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EUrijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020
verlopen, met zeven maanden te verlengen.
Hierdoor kunnen/mogen automobilisten met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen, of nog verloopt, langer doorrijden.
Ze mogen het rijbewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven
maanden geldt vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt, hetgeen betekent dat tot 1 maart 2021 met dit verlopen rijbewijs in de EU mag worden
gereden.
U kunt met een verlopen rijbewijs in Nederland 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.

Criminelen bestelen senioren via de computer
De politie krijgt honderden aangiftes binnen van mensen die opgelicht
zijn via de telefoon en internet. Ze raken daarbij vele miljoenen euro ’s
kwijt. Af en toe worden enkele criminelen gearresteerd.
De criminelen gaan heel slim te werk. Zij doen zich voor als medewerker van een bank, belastingdienst of zelfs als uw kind. Zij benaderen u
per e-mail, WhatsApp of SMS. Uw bankpas is vaak binnenkort verlopen
en via een link moet u snel een nieuwe pas bestellen. De zgn. medewerker van de belastingdienst zegt dat u een grote betalingsachterstand heeft en dat de deurwaarder al naar u onderweg is; hij wil u helpen dit te voorkomen en zegt u welke bedrag of bedragen direct betaald
moeten worden en naar welke rekening. Als u direct betaald, komt de
deurwaarder niet.
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Het zijn allemaal trucjes om uw bankgegevens, pincodes of zelfs uw
DigiD te verkrijgen om daarmee dan u bankrekening te plunderen.
Trap er niet in en werk niet mee
Mensen van de bank of belastingdienst bellen nooit op met dit soort
verhalen en sturen ook geen e-mails met dit soort mededelingen.
Krijgt u iemand aan de lijn die vraagt of u geld overmaakt, hang dan op.
Werk nooit mee aan zulke vragen. Maak ook geen geld over naar iemand die er via sms of WhatsApp om vraagt. Ook niet als het lijkt of
een kind, familielid of vriend van u ernaar vraagt. Criminelen doen zich
vaak voor als een bekende.
Reageer ook niet op e-mails, want door hier op te reageren krijgen de
criminelen vaak toegang tot uw computer en uw gegevens.
Zorg voor een goede beveiliging van uw computer. Gebruik voor bankzaken en andere persoonlijke zaken altijd en alleen uw eigen computer.
Maak in geen geval gebruik van computers van anderen in openbare
ruimtes, want daar is vaak de beveiliging niet op orde.
We hebben hier al vaker over bericht, maar we blijven het toch maar
weer herhalen, want:

Een gewaarschuwd man telt voor twee

Digitaal aanvragen verlenging Rijbewijs
”CBR heeft achterstand nog steeds niet ingelopen”, zo lezen we regelmatig in de pers. Het CBR biedt de mogelijkheid en adviseert om online
ofwel digitaal via uw computer de verlenging aan te vragen en de Gezondheidsverklaring in te vullen. Het digitaal aanvragen versnelt en verkort de
procedure. Ofwel u krijgt sneller het nieuwe rijbewijs.
Op de website https://www.cbr.nl/75plus geeft het CBR hierover goede
voorlichting en uitleg over de aanvraagprocedure.
Bij de aanvraag per computer moet u uw DigiD en bankgegevens
(rekeningnummer en pinpas) gebruiken en moet u allerlei gegevens over
uw gezondheid en mogelijk medicijn gebruik vermelden. Allemaal persoonlijke gegevens waarmee u voorzichtig moet omgaan. Wij adviseren daarom
deze aanvraag altijd en alleen op uw eigen computer of op die van uw vertrouwenspersoon (kinderen of goede kennissen) te doen. Maak geen gebruik van hulp van derden (vreemden) en ook niet van computers van derden of in openbare ruimten. Dan weet u niet of de beveiliging goed is en
wie er allemaal mee kunnen kijken. De risico’s zijn te groot en het gaat om
uw persoonlijke gegevens.
Schriftelijk verlenging aanvragen is en blijft nog mogelijk, maar dit kan langer duren.
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Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de
ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties
De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen
en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBOBrabant en FASv. En via de FASv zijn wij in deze Koepel vertegenwoordigd en worden dus onze belangen behartigd, o.a. in de tot
standkoming van het nieuwe pensioenstelsel.
Door de Corona crisis is onze economie in het slob geraakt. Wat de gevolgen daarvan voor ons senioren zullen zijn is nog niet geheel duidelijk
maar wij zullen dat in de naaste toekomst zeker gaan voelen.

Het is daarom ook zeer terecht dat onze organisatie, de Koepel Gepensioneerden, de vinger aan de pols houdt en zo nodig bij de minister aan de bel zal trekken.
Het zal nog een heel gevecht worden om een passende compensatie te krijgen voor de gevolgen van de coronacrisis voor de senioren.
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.
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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 weinig bezoek mogen ontvangen.
Wij denken aan hen die hen beperkt
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
Nieuwsbrief juli-aug. 2020

16

