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Nieuwsbrief november-december 2020
Beste leden,
Nu de maatregelen voor de corona hoogstwaarschijnlijk nog strenger
worden is het helemaal onmogelijk om nog iets te organiseren voor
onze leden.
Toch willen we in december iets van ons laten horen.

We balen erg van deze toestand, maar we willen er het beste van
maken. Samen moeten we deze crisis te boven kunnen komen.
Veel mensen komen bijna niet meer buiten de deur.
Hoewel voorzichtigheid natuurlijk erg belangrijk is moet het toch mogelijk zijn om eenzame mensen eens op te bellen of op een andere
manier in contact te komen of te blijven.
Kijk eens om u heen of u wat kunt betekenen voor de naaste omgeving.
Zodra het weer mogelijk is starten we onze activiteiten en zullen we
de “verloren maanden” -samen met u- weer inhalen. Het bestuur
heeft maandelijks vergaderd en er liggen nog voldoende plannen op
de plank.
Blijf gezond en pas goed op uzelf. We hopen elkaar spoedig weer op
een normale manier te ontmoeten en samen weer te genieten van
de gebodene activiteiten.
Hou vol!!!!
Tot ziens en een vriendelijke groet namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Agenda
Helemaal leeg

Informatie bij de agenda
De aangescherpte, strenge corona maatregelen beletten ons sterk
in het organiseren van onze activiteiten. Het is voor ons gewoon onmogelijk om nog iets op te zetten. We zullen het dit jaar zonder
Kerstbingo met stamppottenbuffet moeten doen.

Het stamppottenbuffet:
Moes …
as de dage kotter wodde
en ‘t weer wodt kil
denk ik weer zo bi-j mien eiges
da’k toch bes moes aete wil
boerenkool zo van ‘land
met ‘stukske spek
moes gestreupt en in de pot
da’s toch lang nie gek
ok SBOIJ wol weer
‘n meddag moes an ‘t aete
moar den Corona zeit
iej könt ‘t now vegaete
Laten we hopen dat we in het nieuwe jaar spoedig weer kunnen
starten met onze activiteiten.
Mochten er onverwachts veranderingen komen, dan zullen we die
op onze website aankondigen en u hierover per e-mail informeren.

Wandelen.

Na drie wandelingen in het begin van dit jaar hebben we geen wandeling meer kunnen organiseren. En zoals het er nu naar uit ziet zal
de Nieuwjaarswandeling op dinsdag 5 januari 2021 ook niet kunnen
plaatsvinden. Voor de wandelaars dus geen gezellige gezamenlijke
wandel start van 2021.
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Fietsseizoen 2020 afgesloten.

Ieder fietsseizoen hebben we op de laatste woensdagmiddag van
oktober afgesloten met een gezellige, extra lange pauze gedurende
de laatste tocht.
Dit jaar hebben we geen enkele fietstocht samen kunnen verrijden
en daarom is in alle stilte, zeer corona proof, dit seizoen afgesloten.
We hopen woensdag 28 april 2021 weer te kunnen starten met de
eerste fietstocht 2021.

Wandelen of fietsen in je eentje.

Afsluiting 2019

Wij vertellen u geen nieuws als we zeggen dat bewegen zo gezond
is. Voldoende bewegen bevordert uw conditie. En laat nu volgens
deskundigen een goede gezondheid en een goede conditie, naast
het naleven van de voorgeschreven maatregelen, een
goede bescherming tegen
corona zijn. En daarom blijven we adviseren te gaan
wandelen of fietsen voor
zover dat mogelijk is en de
weersomstandigheden het
toelaten. Onze mooie Achterhoek biedt vele mogelijkheden..
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Humor is het beste oplosmiddel
voor ergernis.

Paul van den Bergh

Een aanrader?????
Nieuwsbrief nov.-dec. 2020

5

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.
*-*-*-*-*-*-*

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

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 heeft de incasso van de contributie 2020 plaatsgevonden.
Nadien zijn er leden toegetreden. De incasso van de contributie van
deze nieuwe leden is in oktober gebeurt. Alle leden hebben nu hun
contributieplicht 2020 vervuld.
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Voor 2021 bedraagt de contributie voor het lid-hoofdbewoner € 25,en voor het lid-medebewoner € 20,-. De inning van deze contributie
zal in februari plaatsvinden.
Een ieder die op 1 januari staat ingeschreven als lid is verplicht de
contributie voor dat jaar te betalen.
Wilt u, om welke redenen dan ook, uw SBOIJ-lidmaatschap beëindigen, dan moet u dit vóór 1 december schriftelijk opzeggen bij de ledenadministratie.
In de statuten en het Huishoudelijk Reglement is dit geregeld.

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.

Van de Bestuurstafel
Nieuwsbrief in kleur
Bij het uitbrengen van de vorige Nieuwsbrief juli-augustus 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 die 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. Naar aanleiding van die reacties willen we bekijken of dit in het vervolg altijd kan.
We gaan uitzoeken wat de kosten van kleurendruk zijn, wat wij hiervoor eventueel moeten investeren in extra apparatuur om de Nieuwsbrief in eigen beheer te blijven vervaardigen of dat wij het drukken
beter bij een drukkerij kunnen laten verzorgen. Op de komende Algemene Ledenvergadering zullen we er met u over praten en met elkaar beslissen wat we gaan doen.
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Zij die de foto’s graag in kleur willen zien, kunnen deze op onze
website bekijken. De Nieuwsbrief wordt opgemaakt in kleur en als
zodanig ook op de website geplaatst. De papierenversie wordt in
grijstinten afgedrukt.
**********

Uit de Bestuursvergadering
We zoeken steeds naar mogelijkheden om onze activiteiten weer op
te starten. We moeten steeds vaststellen dat we met het zorgvuldig
in acht nemen van de regels weinig of niets kunnen organiseren. De
1,50 meter is zeer beperkend voor ons.
Onze plicht om de regels nauwkeurig op te volgen heeft ons doen
besluiten voorlopig niets te organiseren. Wij senioren zijn een risico
groep en als bestuur willen absoluut jullie gezondheid niet in gevaar
brengen.
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.

De Corona tijd is een absurde tijd, brengt veel narigheid en verdriet.
Toch heeft deze tijd ook nog wel enkele goede kanten. Mensen zijn
vindingrijk en er ontstaan spontaan ideeen en nieuwe activiteiten,
zoals drive-ins of drive-thru’s ( Stoofpotjes). Zo kon de griepprik gehaald worden in de drive-in in de Prinses Irenestraat. (ik heb reeds
vele jaren de griepprik gehaald, maar nog nooit zo gemakkelijk en
snel als dit jaar. In de auto door de straat rijden, op de juiste plek
even stoppen; raampje omlaag; uitnodigingsbrief overhandigen, blote arm voor de opening houden, prikje krijgen en weer doorrijden.
Mag voor mij alle jaren zo gebeuren. Jan M.)
Als bestuur hebben we ook eens nagedacht en besloten een driveout te organiseren. Normaal gesproken komen jullie naar ons in
”d’Olde Mölle” voor de Kerstbingo en het stamppotten buffet. Dit
jaar kan dat niet. Zou ook een raar gebeuren worden, met het
mondkapje op aan de stamppot. We hebben bedacht om het dit jaar
dan maar anders om te doen. Met de drive-out komen we naar jullie
toe. In de week voor de kerst willen we naar u toe komen en u dan
een kerstattentie aanbieden. Wat de attentie inhoud blijft nog een
verrassing. Of zoals Wim Kan het zo mooi zei:
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”n Kadootje?
Wat zit er in dat pakje?
Je maakt het open en bent blij verrast,
Zo kom je ook mensen tegen… die je blij verrassen.
Dat is uiteraard niet altijd het geval, maar ik kan de keren
niet tellen dat mensen mij blij hebben verrast, dat er iets
in zat wat ik niet verwachtte.
Bijna had ik gezegd:
‘Dat had je nou niet moeten doen.”
T.H.

Drive-out
Wat ik vraag is: heb vertrouwen
alle doemdenken ten spijt;
want we moeten toch blijven bouwen,
aan steeds weer een nieuwe tijd.
Wat ik hoop is: dat wij weten,
deze tijd gaat ook weer voorbij;
we zullen het niet vergeten,
maar eens toch keert het tij.
Zo wens ik: veel heil en zegen,
en gezondheid met elkaar.
Goede moed en lust tot werken,
veel geluk in ‘t Nieuwe Jaar

J.M
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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.

De collectiviteitsregeling bij Centraal Beheer
De FASv heeft met verzekeraar Centraal Beheer een collectiviteitsregeling gesloten. Dat betekent dat al onze leden die bij Centraal Beheer een verzekering hebben afgesloten gebruik kunnen maken van
deze regeling en een korting krijgen op deze verzekering. Het geldt
voor alle soorten verzekeringen bij Centraal beheer.
Afhankelijk van de verzekering bedragen de kortingen 10%, 5% of
€ 5,-.
U zelf en uw gezinsleden kunnen van deze regeling gebruik maken.
Wilt u gebruik maken van deze kortingen op uw lopende verzekering,
dan moet u dat zelf melden/aanvragen bij Centraal Beheer.
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Heeft u al verzekeringen bij Centraal Beheer afgesloten, dan worden
die, via uw collectiviteitsnummer 53047, gekoppeld aan hun verzekeringen.
Dit kan eenvoudig via www.centraalbeheer.nl/53047 of Mijn Centraal
Beheer. Door 'Even Apeldoorn' te bellen: (055) 579 8000 kunt u het
ook regelen.( zorg dat u het collectiviteitsnummer 53047 altijd bij de
hand hebt.)
Op de website van de FASv (www.FASV.nl) op de pagina Voordelen
– FASv Centraal Beheer kunt u ook de nodige informatie vinden.
Premiekorting zorgverzekeringen 2021
De FASv is nog in onderhandeling over de contracten en kortingen voor
2021. 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 dit 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.

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 KBO-Brabant en FASv. En via de
FASv zijn wij in deze Koepel vertegenwoordigd en worden dus onze belangen behartigd,
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Pensioenakkoord

Afgelopen zomer is eindelijk het Pensioenaccoord tot stand gekomen. In dit accoord is in hoofdlijnen het nieuwe pensioenstelsel beschreven. Dit moet nu door minister Koolmees worden uitgewerkt en
in een wetsontwerp worden omgezet.
Koepel Gepensioneerden heeft er altijd op aangedrongen, samen
met de andere ouderenorganisaties, actief betrokken te willen zijn bij
de verdere invulling van de cruciale details voor gepensioneerden,
die direct van invloed zijn op hun juridische positie en hun huidige en
toekomstige financiële situatie en in het bijzonder met betrekking tot
de transitie van het pensioenvermogen naar de nieuwe pensioencontracten en de overgangsperiode tot 1 januari 2026, wanneer – volgens de huidige planning – de nieuwe pensioenwetgeving van kracht
wordt.
In gesprek over het nieuwe pensioenakkoord
Tot ons genoegen kunnen we melden dat de Koepel Gepensioneerden is uitgenodigd deel te nemen aan het door de vaste commissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid georganiseerde rondetafelgesprek (hoorzitting) inzake het Pensioenakkoord op dinsdag 3 november a.s. waarvoor de Koepel een standpuntnota heeft ingebracht.
En zo worden we door de Koepel toch vertegenwoordigd aan de
tafel en praten we mee en kunnen we enige invloed uitoefenen
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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Rabo ClubSupport

Begin oktober hebben we u opgeroepen te stemmen op SBOIJ in de
Rabo ClubSupport actie. De stemperiode is gesloten. Donderdag 5
november wordt ‘s avonds om 8 uur de uitslag bekend gemaakt en
zullen de cheqeus digitaal worden uitgereikt.
Wij kunnen nu nog geen resultaat bekend maken. Dat zal in de volgende Nieuwsbrief en op de web-site gebeuren. Allen die op ons gestemd hebben, hartelijk dank voor uw stem.

Dag van de Mantelzorg 2020
10 november is het weer de Dag van de Mantelzorg.
Een dag waarop mensen die zorgen voor een ander in het zonnetje
worden gezet.
Mantelzorg is niet vanzelfsprekend.
Niemand wordt zonder gebreken oud, maar sommigen hebben eerder hulp nodig dan anderen. Als een partner of ouder niet meer in
staat is zelfstandig voor zichzelf te zorgen, zullen anderen moeten
helpen. De andere partner of een kind wordt dan mantelzorger.
Mantelzorgers bieden informele zorg aan hun zieke naaste.
Mantelzorgers zijn belangrijk in onze samenleving. Dankzij hun inzet
kan iemand (langer) in zijn eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dat verdient een bedankje. Jaarlijks neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de manier waarop zij
mantelzorgers in dit jaar willen bedanken. Op dit moment is hier over
nog niets bekend. Zodra er een besluit is genomen, kunt u dat op de
website van de gemeente en op de gemeentepagina in Oude IJsselstreek Vizier en de sociale media lezen.
Steunpunt Mantelzorg Oude IJsselstreek Sensire wil de mantelzorgers ook in het zonnetje zetten. Inwoners kunnen dit op een ludieke
manier doen met een bekende mantelzorger. De meest originele actie wordt door Sensire beloond met een leuke attentie. Aanmelden
via email: mantelzorg.oudeijsselstreek@sensire.nl.
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*
Lach

Ontspan
Plezier iemand

Vraag hulp

Kijk met aandacht

Vertrouw op anderen
Verspil zomaar wat tijd
Maak een lange wandeling

Lees een mooi boek

Maak je een dag geen zorgen

Maak je zelf mooi. Bekijk vakantiefoto’s
Maak een schilderij. Glimlach naar een kind
Zing onder de douche. Vervul een van je wensen

Neem een uitgebreid bad. Accepteer een compliment

Toon je tevredenheid.. luister naar de stilte

Wees nog een keer kind. Luister naar de natuur
Kies een ster
Plan een reis
Haal diep adem
EN HEB LIEF

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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Wij denken aan jullie,
Moed
Moed kan niemand je aanpraten,
Dat moet je zelf doen.
”Spreek je zelf moed in.”
Het lukt als je het goed doet,
En zodra je merkt dat moedig zijn
loont, doe je het hoe langer hoe meer.
Probeer het eens.
Het is een van de mooiste ontdekkingen
die je kunt doen.
Toon Hermans

Bestuur SBOIJ wenst u
veel gezondheid
en
sterkte in deze bijzondere tijd.

Prettige kerstdagen
en
een goede jaarwisseling
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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