Editie 21–3 mei-juni 2021

Nieuwsbrief mei-juni 2021

Nieuwsbrief mei-juni 2021
Beste leden,
Graag willen we met jullie hulp toch weer het één en ander opstarten. We denken hierbij aan het fietsen en het wandelen.
In deze Nieuwsbrief leest u daar meer over. Verder is het nog erg
stilletjes, maar we hopen toch – nu we bijna allemaal gevaccineerd
zijn – het programma weer te kunnen opstarten. We houden ons aan
de regels die landelijk zijn opgesteld.
Onze vereniging telt nu nog 6 bestuursleden. Zijn doen op hun gebied allemaal hun best om alles goed te laten draaien.
Aangezien ze allen al een lange tijd in het bestuur zitten, zijn we
dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Het voortbestaan van de SBOIJ staat niet direct op het spel, maar
het kan en mag niet zo zijn dat een vereniging moet op houden te
bestaan omdat er geen bestuursleden meer voorhanden zijn. In een
enkele buurtverenigingen is dat al gebeurd.
DIT MAG ONS NIET OVERKOMEN!!
Vandaar deze serieuze oproep.
Geef u op of maak een afspraak. Loop een poosje mee als kandidaat-bestuurslid en maak zo kennis met het bestuur en het bestuurswerk van SBOIJ.
De telefoonnummers staan achter op deze Nieuwsbrief.
We wachten in spanning af.
Ik hoop dat onze vereniging nog lang zal blijven bestaan en wens u
allen een “normale” en gezonde tijd toe.
Tot ziens
en een vriendelijke groet
namens het bestuur,
Ben Groenewold
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Fietsen
Wandelen
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Wandelen
Gezellige middag bij het Hofshuus

Informatie bij de agenda
Versoepeling Coronamaatregelen.
Het vaccinatieprogramma begint nu goed op stoom te komen. Er zijn
reeds 5 miljoen prikken gezet. Dagelijks worden er ruim 100.000
prikken gezet; dat betekent dat er iedere halve seconde 1 prik wordt
gezet.. De verwachting is dat begin mei alle ouderen van 70 jaar en
ouder die dat willen, de eerste prik hebben gehad. In de tweede helft
van mei zullen alle mensen met hoog medisch risico en alle 60+'ers
de eerste prik hebben kunnen krijgen.
Wij concluderen dat dan al onze leden gevaccineerd kunnen zijn.
Dit gegeven en het op 13 april door de demissionaire Ministerpresident gepresenteerde “Openingsplan in zes stappen” met bij
behorende toelichtingen hebben ons de moed gegeven weer een
begin te maken met het organiseren van activiteiten. Wij willen voorzichtig beginnen met wandelen en fietsen.
Het risico op besmetting is in de buitenlucht aanzienlijk kleiner dan
binnen. Wandelen en fietsen zijn activiteiten die wij buiten houden
en daardoor is er ook voldoende ruimte om ons aan de afstandsregel te kunnen houden.
Uiteraard is alles onder het voorbehoud dat de aangekondigde versoepelingen doorgaan en er geen regels zijn of nog worden uitgevaardigd die ons de activiteiten verbieden.
Vooraf opgeven
Wij willen graag weten hoe groot de belangstelling is voor de twee te
organiseren activiteiten. Daarom vragen wij jullie om opgave te doen
voor deelname aan deze activiteiten. We doen dat om twee redenen. Allereerst om te beslissen of wij de activiteit wel of niet door
moeten laten gaan i.v.m. de belangstelling. Is de belangstelling te
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gering dan kunnen we het afgelasten en degene die zich aangemeld
hebben hiervan in kennis stellen. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is. Anderzijds kunnen we bij grote belangstelling de deelnemers
in twee groepen indelen en zo de omvang van de groep overzichtelijk houden. Vooral voor het fietsen is dit van belang. Zo nodig plannen we het fietsen dan op twee dagen.
Voor bepaalde evenementen geldt een regeling van reserveren en
registreren van deelnemers. Bij opgave hebben we dat ook in een
klap meegenomen en kunnen we aan die regels voldoen.
Voor het wandelen kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 28 mei opgeven bij Toos Geers, telefoon 0315-346526. Graag ‘s avonds na
18.00 uur bellen.
Voor het fietsen graag opgeven tot uiterlijk zaterdag 22 mei bij
Jan Meerdink, telefoon 0315-840044 of per email:
secretaris@sboij.nl.
Wandelen
Voor de dinsdagen 1 juni
en dinsdag 6 juli, zal een
wandeltocht worden uitgezet in Varsseveld e.o. of
buiten Varsseveld.
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.
Voor woensdag 26 mei zal een mooie tocht worden uitgezet. Omdat
het de eerste tocht is en wij onze conditie weer moeten opbouwen,
zal deze tocht 20 à 25 kilometer lang zijn. Halverwege de tocht
wordt een rustpauze ingelast voor het nuttigen van een consumptie.
Voor 30 juni zal, zoals we gewend waren ook weer een mooie tocht
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worden uitgezet

De start van de fietstochten is altijd bij de “van
Pallandthal” te Varsseveld. Met als vertrektijd
13.30 uur.
Bij twijfels of e.e.a. door
kan gaan vanwege
weersomstandigheden
kunt u bellen met Henny
ten Barge, tel. 0315242488 / 06-57225903
Wij hopen weer vele bekende gezichten te zien bij deze tochten.
Soos en Themamiddag.
Hier zien we helaas nog geen mogelijkheden.
Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Zodra er iets mogelijk lijkt zullen we met “d’ Olde Mölle” overleggen en bezien wat de
mogelijkheden zijn.
Gezellige middag bij het “HOFSHUUS”
Voor september vorig jaar hadden we een gezellige middag bij het
Hofshuus gepland. Helaas kon die niet doorgaan. Nu alles de goede
kant op lijkt te gaan en de versoepelingen stapje voor stapje zullen
worden doorgevoerd en de weg naar normaal wordt geopend, hebben we besloten het draaiboek voor deze middag weer uit de kast te
halen en deze middag op woensdag 21 juli te organiseren in de hoop
dat er dan geen belemmeringen meer zijn.

”Elkaar weer zien en ontmoeten”
dat zal het motto van deze middag zijn.
Rondom het Hofshuus is voldoende ruimte om al onze leden zodanig te ontvangen dat
de afstandsregel goed na geleefd kan worden.
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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. Voor een vrolijke noot in de vorm van een muzikaal optreden zal worden gezorgd.
Alle leden worden van harte uitgenodigd.
We rekenen op jullie.
In de volgende Nieuwsbrief zal worden aangekondigd of deze middag
definitief kan doorgaan.

Busreis
Heel stilletjes hopen we dat we in september
nog een reis kunnen organiseren. Geheel vrijblijvend wordt hierover met de busonderneming over gesproken. Als het mogelijk is, dan
zal de reis op woensdag 15 september worden georganiseerd

Vaccinatie tegen corona

Als ouderen organisatie bevelen wij de vaccinatie aan, maar een ieder
moet zelf de keus maken wel of niet vaccineren. Wij zijn met alle deskundigen van mening dat de voordelen van vaccinatie (bescherming
tegen ziek worden door het virus) vele malen groter zijn dan de mogelijke nadelen van zeldzame bijwerkingen. Wilt u informatie over de
vaccinatie, dan kunt u die vinden op
www.coronavaccinatie.nl (Rijksoverheid).
Alles wijst er op dat we met vaccineren en ons aan de basisregels
houden het virus onder controle kunnen krijgen en wij zo weer naar
het normale leven terug kunnen.
Het virus is nog niet weg
en gaat waarschijnlijk ook niet volledig weg.
Daarom volg de basisregels:
Houdt 1,5 meter afstand,
Was geregeld uw handen
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
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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 0620272875.
E-mail: h.sessing-termaat@kpnmail.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 0882323 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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Bent u jarig in mei of juni?
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne
en gezellige verjaardag gewenst.
Van de Bestuurstafel
In de vorige Nieuwsbrief heeft de voorzitter medegedeeld dat wij in maart niet
onze Algemene Ledenvergadering konden houden.
Omdat we u toch goed op de hoogte
wilden houden hebben we in die
Nieuwsbrief het jaarverslag en het verslag kascontrolecommissie opgenomen.
Deze verslagen konden bij u vragen of
opmerkingen oproepen. Daarom hebben we u de gelegenheid geboden
uw vragen en opmerkingen aan het bestuur kenbaar te maken. Ook andere zaken die u stoorden of waar u uitleg op wilde hebben kon u melden.
In de bestuursvergadering van dinsdag 20 april hebben we al deze vragen
en meldingen behandeld. We waren zeer snel klaar. Er waren geen vragen of opmerkingen binnen gekomen. We hebben daarop geconcludeerd
dat u akkoord gaat met de verslaglegging en dat u tevreden bent met het
door ons gevoerde beleid. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank en vertrouwen er op dat u ons ook in de komende tijd blijft steunen.

Nu we weer voorzichtig starten met onze activiteiten willen wij u wel vragen ideeën of voorstellen voor nieuwe activiteiten of aanpassingen van
onze huidige activiteiten aan ons door te geven. Wij zien graag dat u met
ons meedenkt.
Ook zien wij graag dat we samen nu weer aan ledenwerving gaan doen.
Door Corona heeft alles stil gelegen en waren de omstandigheden niet
gunstig voor ledenwerving.

Nieuwe leden zijn altijd welkom !!
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Criminelen bedenken nieuwe trucs om u op te lichten
Alsof het nog niet genoeg was, hebben de boeven weer een nieuwe, verdergaande vorm van oplichting bedacht, namelijk de bank-aan-huisoplichting. Het is een vervolg op al die neptelefoontjes die ze pleegden. We
horen dat deze manier van oplichting toeneemt en wij hoeven niet te zeggen op welke doelgroep ze zich denken te moeten richten, ... juist wij ouderen.
Hoe gaan ze te werk?
Een oplichter belt en doet zich voor als iemand van uw bank. Het telefoonnummer waarmee de oplichter belt, kan het echte nummer van de bank
zijn, maar is het niet. Dat is spoofing ofwel nabootsen of namaken..
De nep-bankmedewerker maakt u eerst bang met een smoes door bijvoorbeeld te zeggen dat er een verdachte grote betaling vanaf uw bankrekening is gedaan, dat uw computer niet meer veilig is of dat een betaalpas of
het inlogapparaatje vervangen moet worden.
Daarna maakt de nep-bankmedewerker u wijs dat iemand van de bank bij
u langs moet komen (tja, corona, u kunt niet naar het kantoor komen, dus
we komen naar u) om de problemen op te lossen of om pas of inlogapparaat op te halen. Sommige boeven zijn zo brutaal dat ze zich een weg naar
binnen weten te banen om even te helpen met de computer en uw inlog
gegevens te herstellen.
Zo verkrijgen zij met uw hulp de gewenste gegevens en kunnen ze daarna
met dank voor uw hulpvaardigheid uw bankrekening eenvoudig plunderen.
Kunt u dit voorkomen?.......Ja dat kan!
Door zeer alert en voorzichtig te zijn.
1. Uw bank zal u nooit vragen om de pincode van uw betaalpas.
Wordt dat wel gedaan, dan is het foute boel!
2. Banken sturen geen medewerkers om bankpas op te halen
Wordt dat wel gedaan, dan is het foute boel!
3. Krijgt u een nieuwe betaalpas, knip dan altijd de chip op uw oude
betaalpas doormidden voordat u hem weggooit.
Uw betaalpas is dan zeker niet meer te gebruiken.

4. Laat niemand binnen die u niet kent.
Voor veilig internet bankieren gelden 5 basisregels:
1. Houd je beveiligingscodes geheim
2. Laat een ander nooit je betaalpas gebruiken
3. Zorg voor een goede beveiliging van je computer, tablet en mobiele telefoon.
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4. Controleer regelmatig je bankrekening.
5. Meld incidenten aan uw bank.

Door je aan deze regels te houden maak je het de criminelen moeilijk
en kun je ze te slim af zijn.
************

In 2050 zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu
Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van
ruim 800 duizend in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk groeien of zelfs krimpen.
Daardoor zijn er in 2050 op elke 80-plusser tussen de 4 en 7 mensen van
20 tot 65 jaar, tegen 12 in 2021. Dit blijkt uit de Verkenning Bevolking 2050
van het Demografisch Instituut NIDI en het CBS.
In het onderzoeksrapport “Vraag en aanbod wonen en zorg Oude IJsselstreek” lezen we:
Het aantal inwoners in Oude IJsselstreek zal in de komende 30 jaar afnemen van 39.520 naar 36.013 in 2050
De groep ouderen in de gemeente Oude IJsselstreek zal in de komende
jaren sterk gaan groeien. Nu zijn 9.345 van de inwoners van de gemeente 65 jaar of ouder (24%). In 2050 zullen dit er circa 11.500 zijn (32%),
met een piek rond 2038
Het aantal ouderen zal in de komende jaren sterk toenemen. Daarmee gepaard gaande zullen ook de problemen zorg, wonen, welzijn toenemen. De
koopkracht van de ouderen zal onder druk blijven staan of verslechteren.
Het is en blijft dus erg belangrijk dat wij senioren de krachten bundelen en
zo onze belangen goed gaan behartigen en verdedigen.
Wij als SBOIJ staan daarvoor en willen daar ook voor gaan. Willen we invloed hebben, dan zullen we vitaal en sterk moeten zijn, ofwel groot in aantal. Wij zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, de grootste senioren organisatie met meer dan 300.000 leden. De Koepel verzorgt voor ons
de belangenbehartiging op landelijk niveau en trekt zo nodig aan de bel.
Nu wij weer gaan starten met onze activiteiten en onze vereniging weer levendig wordt, is het ook weer tijd om aan ledenwerving te gaan doen.
U weet het toch nog wel, voor het aanbrengen van nieuwe leden wordt u
beloond.
Uw voorzitter is bescheiden en vraagt slechts enkele bestuursleden. Uw secretaris is minder bescheiden en vraagt vele nieuwe leden. Hij wil graag
groeien naar 250 leden aan het eind van dit jaar.

Nieuwe leden zijn altijd nodig en welkom !!
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Persbericht:

Koolmees moet snel perspectief bieden
op hoger pensioen
Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de invoer
van het nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen daardoor nog
langer koopkracht te verliezen, zo waarschuwen de ouderenorganisaties
ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden.
Minister Koolmees moet hun snel een beter perspectief bieden, omdat het
draagvlak voor vernieuwing nu steeds verder onder druk komt te staan. Het
Financiële Dagblad berichtte dat het nagenoeg zeker is dat minister Koolmees het uitstel bekend zal maken. De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel verschuift dan van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027. Argument is dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid. De lawine van reacties op de
eerste wetsvoorstellen geeft aan dat het veranderen van het pensioenstelsel een ingewikkelde operatie is, met ingrijpende gevolgen voor alle deelnemers, werkend en gepensioneerd.
De ouderenorganisaties zijn gevoelig voor het argument van zorgvuldigheid. Maar eerder gaven zij al aan dat de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel onvoldoende is geregeld.
Dreiging van korting
Met name bij grote fondsen als ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen
is de dreiging van korting niet van de baan, ondanks de betere cijfers die
recent zijn gepubliceerd. Daar staat tegenover dat er nagenoeg geen uitzicht is op de in het pensioenakkoord genoemde verhoging van pensioenen. De aanvullende pensioenen van de meeste ouderen staan al 12 jaar
stil, waardoor die dik 20 procent minder waard zijn geworden. Minister
Koolmees stuurt vermoedelijk volgende week een brief aan de Tweede Kamer met daarin een nieuw tijdschema. De ouderenorganisaties spreken
hem daar ook volgende week over. Ze zullen nog eens de minister op het
hart drukken dat de huidige generatie gepensioneerden niets aan een
nieuw stelsel hebben als hij de overgangsperiode niet beter regelt. Vertraging van invoering verlengt deze zorgen.

Steun ons en werf nieuwe leden
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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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