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Nieuwsbrief september-oktober 2020
Beste leden,
Wat hadden we graag voor jullie iets georganiseerd om zo te laten
blijken dat we nog steeds één vereniging zijn met heel veel leden.
We hadden daarvoor 16 september uitgekozen om samen een
“feestmiddag “ te houden op het terrein en in de gebouwen van het
“Hofshuus”.
Na de waarschuwing van minister – president Rutte in de persconferentie kwam dit plan op losse schroeven te staan.
We hebben direct daarna onze plannen voorgelegd aan de afdeling
handhaving van de gemeente Oude IJsselstreek.
.
Zij adviseerden ons om de hele middag af te gelasten.
Zij voorzagen vooral problemen bij het naleven van de 1,50 meter
afstand bij de optredens van het zangduo, het toiletbezoek en de afhaalpunten van de consumpties en versnaperingen.
Bovendien zou het bij slecht weer moeilijk worden om gebruik te maken van de gebouwen.
Het is erg frustrerend dat we geen activiteiten kunnen en mogen organiseren voor onze kwetsbare ledengroep.
Na rijp beraad is daarom besloten om:
DE GEPLANDE MIDDAG ( 16 SEPTEMBER) NIET DOOR TE LATEN GAAN !

We hopen dat u hiervoor begrip hebt en kijken steeds weer of er in
de toekomst andere mogelijkheden zijn om bij elkaar te komen.
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
AFGELAST

Informatie bij de agenda
”Elkaar weer zien en ontmoeten”
dat was het motto van deze geplande middag.
Echter de persconferentie van dinsdagavond 18 augustus en het
daarna ingewonnen advies van de afdeling Handhaving van onze
gemeente heeft roet in het eten gegooid en het bestuur doen besluiten de adviezen te volgen en deze middag af te gelasten.
Overige activiteiten
Alle overige geplande activiteiten voor september en oktober zijn
eveneens afgelast.
Voor de rest van het jaar zijn de vaste data wel gereserveerd, maar
liggen nog in de koelkast. Wij vrezen dat ook deze niet zullen kunnen doorgaan.
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 Nieuwsbrief mei-juni hebben we geattendeerd op de charme
van wandelen of fietsen in je eentje. Wij verwijzen weer naar dat
berichtje. En omdat bewegen, dus wandelen en fietsen, zo goed zijn
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 kunt u zo kennis nemen van de gevolgen van de
droogte en de hitte golf.
Uw redacteur was in het Zwillbrocker Venn en maakte daar de volgende foto. Geen water en geen Flamingo’s te zien; wel grassen en
dorre vlakten. (zeer triest)
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En in de omgeving van Eibergen gespot:

Pas gemaaide roggegarven netjes opgezet aan het hok om te drogen

(stukje nostalgie)
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gi-j met ow lange liente
van peppels en van greppels
van ri-je wilgebome
woor ik bi-j weg kan drome
gi-j met ow paralelle
die mien wille vertelle
van zon en schaduwvlekke
van riet en waterplekke
en eende die door gli-je
rafelige strepe sni-je
deur kroos en kikkerdril
hier hölt de wereld stil
en is ’t industiegebied
door gunderwied
zo klein …
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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

Nieuwe leden zijn altijd welkom
Van de penningmeester
In februari vindt de incasso van de contributie plaats. Echter van nieuwe
leden die vanaf half februari zijn toegetreden kan dan de incasso nog niet
plaatsvinden. Voor deze leden zal in oktober de incasso plaatsvinden en
wel rond 25 oktober. Als deze incasso heeft plaatsgevonden en is geslaagd
zal daarna aan de aanbrengers van deze nieuwe leden de toegezegde beloning worden uitgereikt.

Bent u jarig in september of oktober?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne en gezellige verjaardag
gewenst.
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Koopkracht zal voor de meeste gepensioneerden niet
stijgen in 2021.
Nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de dramatisch
slechte cijfers over onze economie in het tweede kwartaal had gepresenteerd, kwam het Centraal Planbureau (CPB) met een voorlopige
raming voor 2021.
In maart (vóór Corona) verwachtte het CPB nog een gemiddelde stijging van de koopkracht 2021 van 0,7% voor gepensioneerden. Maar
nu, mits er geen tweede Coronagolf komt, zal het omstreeks 0% zijn.
Dat zijn de verwachtingen bij ongewijzigd beleid.
Volgens de raming van het CPB zal voor 90% van de gepensioneerden de koopkracht in 2021 liggen tussen 0,4% daling en 0,2% stijging. Omdat de meeste aanvullende pensioenen naar verwachting
niet zullen stijgen, zal voor de gepensioneerden met een wat groter
aanvullend pensioen de koopkracht in 2021 iets onder nul uitkomen,
en voor gepensioneerden met alleen AOW en eventueel een klein
pensioen zal er mogelijk een heel kleine stijging zijn van 0,2%, dat is
een paar euro per maand. En dit alles onder de voorwaarde dat de
dreigende tweede golf er niet komt. Komt die er wel, dan is het economisch scenario een stuk somberder.
Al met al het ziet er niet erg rooskleurig uit voor ons senioren en dus
zal het wel weer aankomen op bezuinigen. Bijvoorbeeld de was op
dertig graden doen.
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Van de Bestuurstafel
Nieuwsbrief in kleur
Bij het uitbrengen van de vorige Nieuwsbrief waren we blij dat er
door de versoepeling van de regels weer ruimte ontstond voor het
voorzichtig op pakken van onze activiteiten. Om die blijdschap te
tonen hebben we toen extra moeite en inzet gepleegd bij het vervaardigen van deze Nieuwsbrief om deze voor één keer in kleur uit
te brengen. Dat is een geslaagde actie geweest, want van velen
van u hebben we daarop lovende reacties ontvangen. Dank daarvoor.
We hebben hier nog eens goed over nagedacht en bekeken of dit in
het vervolg niet altijd kan. Na rijp beraad hebben we moeten concluderen dat dit bij ons huidige budget en contributie niet mogelijk is.
De kosten van kleurendruk zijn aanzienlijk hoger en wij moeten darvoor investeren in extra apparatuur. Daarom blijft het bij deze ene
keer. Op de komende Algemene Ledenvergadering kunnen we er
over praten en als u dan beslist dat de contributie omhoog mag, dan
zullen we het opnieuw bekijken.
Uit de Bestuursvergadering
Op maandag 10 augustus zijn we weer in vergadering bijeen geweest. We hebben toen de organisatie van de gezellige middag op
16 september bij het Hofshuus besproken en geregeld. Afspraken
zijn gemaakt en besloten het duo “Alles Andes” uit Dinxperlo uit te
nodigen voor de verzorging van de vrolijke noot.
Wij waren er van overtuigd een goed plan te hebben opgezet, dat
aan alle Corona voorwaarden voldeed.
Echter na de Persconferentie van dinsdag 18 augustus gingen we
twijfelen of het wel kon. Daarop hebben we het plan voorgelegd aan
de afdeling Handhaving van de gemeente en advies gevraagd. ”Een
goed doordacht plan, maar het kent toch enkele zwakke punten”,
was hun oordeel De toiletvoorziening en het afhalen van de consumpties waren in hun ogen de gevaarlijke zwakke plekken. Hoe ga
je daar de 1,50 meter correct handhaven en wat doen jullie bij
slechte of minder goede weersomstandigheden. De Gesinkschure
en het Hofshuus bieden te weinig ruimte om dan ook de 1,50 meter
te handhaven. Bedenk dat jullie een kwetsbare groep zijn en daarom adviseren wij de bijeenkomst niet door te laten gaan.
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We hebben dit advies ter harte genomen en met pijn in het hart besloten de bijeenkomst op 16 september af te gelasten.
Een zeer frustrerend besluit, zeker als je op TV en in de media allemaal ziet wat er overal wel gebeurd en hoe daar de regels aan de
laars worden gelapt.
Ook onze andere activiteiten hebben we besproken en naar mogelijkheden gezocht. We hebben moeten vaststellen 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.

Dit overwegende en onze plicht om de regels nauwkeurig op te volgen heeft ons doen besluiten voorlopig 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.
Van tijd tot tijd bekijken we wat mogelijk is. Als wij weer activiteiten
opstarten, dan zullen we U daarover informeren, per e-mail, de website en via de pers, Oude IJsselstreek Vizier.
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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Milieu problematiek
Door alle Corona perikelen zouden we bijna vergeten dat we ook nog
steeds worstelen met onze milieu problemen. De stikstof en CO2 uitstoot moet omlaag.
Wist u dat u door b.v. twee dagen per week geen vlees te eten een
aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot realiseert?

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.

80 is niet oud voor een boom,
jammer genoeg ben ik geen boom
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Worden/zijn wij ouderen
een last voor de maatschappij?
Je zou het bijna gaan geloven als je de dezer dagen weer opgelaaide discussie over het scheiden van kwetsbare en minder
kwetsbare groepen volgt. De ouderen moeten worden afgescheiden en afgeschermd om zo de jongeren de ruimte te geven
terug te keren naar het normale leven.
Door de coronapandemie is onze economie ingestort. De horeca, de
evenementensector, winkels, hebben ongenadig harde klappen gekregen. Sinds de lockdown kwamen er elke maand 35.000 werklozen
bij. De verwachting is dat er de komende tijd nog vele bij zullen komen. Het bedrijfsleven heeft het zwaar; de faillissementsgolf moet
nog komen.
Daarom rijst bij sommigen de vraag of we de jongeren wat meer bewegingsvrijheid kunnen geven om de economie draaiende te houden
door ouderen en kwetsbare mensen af te schermen.

Laten de ouderen thuisblijven en daarmee jongere mensen de ruimte
geven. Zij moeten de maatschappelijke processen of wel de economie op gang houden. Logisch en goed verdedigbaar. Zo is de gedachte. Voor de eigen bescherming is het beter als de ouderen zo
min mogelijk in de openbare ruimte komen.
Dat laatste is juist, maar daarmee zullen we het virus geen halt toe
roepen.
Willen we de economie weer op gang brengen, dan moeten we het
virus bedwingen en daarvoor moeten de uitgebrachte regels in acht
worden genomen.
Met vakantie vieren in het buitenland, uitbundig feesten en rellen
schoppen krijgen we de economie niet weer opgang, maar bevorderen we de verspreiding van het virus. Het coronavirus heeft onze
economie een ongekende klap toegebracht. Komt er een tweede
golf, dan zal de klap nog groter en zwaarder zijn.
Door eerst het virus te bedwingen, kunnen we daarna met hard werken de economie weer opgang krijgen.
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Dat is iets dat we als maatschappij gezamenlijk moeten doen. Solidariteit tussen jong en oud is daarvoor een vereiste. Scheiding van
geesten zal een sterk remmende factor zijn. Natuurlijk de jongeren
hebben een zware taak en moeten de productie leveren. Zij spelen
een belangrijke rol, maar de ouderen leveren ook een groot aandeel
in het opgang brengen en in stand houden van de economie. Een
groot deel van de nodige consumptie is en blijft voor hun rekening.
Alle ouderen en mensen met gezondheidskwalen hermetisch in hun
huizen opsluiten tot er een vaccin is tegen corona, gaat natuurlijk te
ver. Maar door op slimme wijze coronamaatregelen meer toe te spitsen op kwetsbare versus minder kwetsbare groepen zou een afscherming mogelijk zijn.
In de praktijk zou het er als volgt uit moeten zien. Zestigplussers blijven thuiswerken terwijl jongere collega’s wel naar het werk komen.
Verder worden winkels, openbaar vervoer en uitgaansgelegenheden
tijdelijk gescheiden voor laag en hoog risicogroepen.
Op zich een pracht idee, vraagt extra inzet, tijd en investeringen. Wie
draait er op voor de enorme extra kosten hiervan. Het is ter bescherming van de kwetsbare ouderen, dus moeten zij het ook maar betalen, zal de gedachte wel zijn.

En dan komt het mooie, uit onderzoek is gebleken dat
ouderen zich beter beschermen tegen corona dan jongeren.
Ouderen lijken zichzelf goed te beschermen tegen corona door weinig mensen in de buurt te laten komen en geen drukke bijeenkomsten te bezoeken Vooral zeventigers en tachtigers houden afstand.
Vandaar het geringe aantal besmettingen onder ouderen.
Juist bij jongeren zien we na de versoepelingen van de coronamaatregelen een sterke toename van de besmettingen. Zij onderhouden
weer vele contacten, vieren feest en lappen de maatregelen aan hun
laars en lachen om het 1,50 meter afstand houden.
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Conclusie
De onzinnige discussie over het afscheiden en afschermen van ouderen moet stoppen. Jongeren moeten een voorbeeld nemen aan de
ouderen en de uitgevaardigde maatregelen goed in acht nemen en
naleven. Dan krijgen we gezamenlijk het virus onder de knie en de
economie weer op gang.
Wat te doen als ouderen
Moeten ook wij met rollator en scootmobiel de weg op, het verkeer
ontregelen en optrekken naar het Malieveld en daar de politie gaan
jennen en bespugen, gaan rellen en de politici gaan bedreigen? Nee
dat moeten wij absoluut niet doen. Wij moeten ons daartoe niet verlagen. Wij moeten onze krachten bundelen en gezamenlijk optrekken.
Onze senioren bonden moeten op de bres en met Rutte en de Jong
in overleg gaan en pleiten voor een stringente en aanzienlijk scherpere handhaving van de maatregelen en geen discriminerende afscherming van de ouderen. Daarmee krijgen we het virus onder de
knie. De achter ons liggende periode (intelligente lockdown) heeft het
bewezen.

Wij vormen geen last voor de maatschappij,
maar vervullen een voorbeeld functie
Willen we daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen, dan moeten we
zorgen voor sterke senioren bonden. 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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Senioren en Veiligheid

Het zal je toch niet overkomen? Stiekem kijkt er iemand mee over uw
schouder bij de pinautomaat of onbewust klik je toch op de link bij dat
mailtje dat er zo vertrouwd uit ziet. Helaas, het gebeurt! Bij iedereen en bij
senioren wat meer dan bij anderen.
In september campagne ”Maak het ze niet te makkelijk”
In september start vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid, in samenwerking met de Koepel Gepensioneerden en de andere seniorenorganisaties en tal van bedrijven en instanties, de campagne senioren en veiligheid.
Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar
ouderen regelmatig slachtoffer van worden. De doelstelling is dat wij ons
bewust zijn of worden van de risico’s die wij lopen en dat wij weten wat wij
moeten doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van criminaliteit.
Wat houdt de campagne in?
In september staat een viertal vormen van criminaliteit in de schijnwerpers.
 In de eerste week wordt aandacht besteed aan meekijken bij pinnen,
ook wel shouldering genoemd.
 In de tweede week zijn de babbeltrucs onderwerp van gesprek.
 Een heel actueel onderwerp is WhatsApp fraude. Een “vriend of bekende” vraagt via een bericht om geld over te maken. Hiervoor aandacht in
de derde week.
 De vierde week tenslotte komt phishing aan bod. Getracht wordt om u
belangrijke gegevens te ontfutselen.
Wekelijks wordt een voorlichtingsfilmpje over het weekthema onder de
deelnemenede partijen verspreidt. Zij gaan deze dan via hun communicatie kanalen verspreiden en vertonen.
Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is
hierbij de hoofdrolspeler en tevens ambassadeur van de campagne
Via website www.koepelgepensioneerden.nl kunt u de filmpjes bekijken.
Wij zullen verslag doen van deze filmpjes in de komende Nieuwsbrief en
op onze website.
De kracht van de campagne zit in feit dat zoveel mogelijk partijen op hetzelfde moment over hetzelfde thema dezelfde boodschap uitdragen.
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Wij denken aan jullie,
Wij hoopten jullie allen bij het Hofshuus
weer te mogen ontmoeten.
Helaas
Het kan en mag niet doorgaan.
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 zullen gaan.
Helaas zien we dat nog niet gebeuren
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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