
Slagroomtaart voor 

tweehonderdste lid ouderenbond 
 
HALLE - Op 20 januari was het 

dubbel feest voor de Senioren 

Bond Oude IJsselstreek (SBOIJ). 

De belangenbehartigersorganisatie 

voor ouderen bestond op 

de kop af twee jaar. En, op die 

zaterdag werd ook nog eens 

mevrouw 

Gerrie Reuterink-Jolink 

verwelkomd als het tweehonderdste 

lid. Het bestuur toog met 

een mooie slagroomtaart naar 

haar woonplaats Halle om dit 

heugelijke feit te vieren. 
Door Reinier Kroesen 

 

 

 
Gerrie Reuterink-Jolink (met taart) geflankeerd door bestuursleden Hannie 
Sessink en Ben Groenewold. Foto: Jan Meerdink 

 

De SBOIJ werd twee jaar geleden in het leven geroepen. De organisatie, die zich inzet voor de ouderen in de gemeente 

Oude IJsselstreek werd opgericht na het opzeggen van contacten met de ANBO. Die landelijke bond had hier in de 

regio een goed functionerende afdeling maar werd in de ogen van leden en bestuur te machtig. En, had in hun optiek te 

weinig aandacht voor regionale belangen. Daarop werd de aanwezige expertise aangewend om een eigen 

vertegenwoordiging op te zetten, met groot succes. De SBOIJ biedt goed betaalbare rijbewijskeuringen voor ouderen 

boven de 75. Computercursussen voor zowel beginners als gevorderden. Kortingen bij zorgverzekeraars en 

sportscholen. Een eigen belastingservice, hulp bij het invullen van de aangifte en andere fiscale vragen. 

Men kan deelnemen aan wandelen fietstochten. Op de eerste en 

derde woensdag van de maand is er een themamiddag of soos in De Olde Mölle. Één keer per jaar een dagtocht, in 

2018 naar Kampen en Genemuiden. En dat voor een beschaafd lidmaatschapsbedrag van 25 euro per persoon, de 

partner betaalt 20 euro. Onlangs meldde mevrouw Reuterink (59) zich aan als tweehonderdste lid. Voor het bestuur 

aanleiding haar te vereren met een bezoek. Als Gerrie voor de koffie zorgde, brachten zij wat lekkers mee. 

 

Gerrie: “Ik ben geen lid geworden voor de soosmiddagen en fietstochten. Daar voel ik me te jong voor, dat komt 

misschien nog wel. Ik woon niet in de Oude IJsselstreek, maar we zijn hier door onze ligging heel erg georiënteerd op 

Varsseveld. In de regionale krant las ik over de computerlessen die Riet van der Meulen geeft namens de SBOIJ in het 

Borchuus. Voor die cursus heb ik me in september aangemeld. In hoorde daar hele goede berichten over en ze doet het 

ook geweldig. Het eerste certificaat is binnen. Had wel een iPad, maar weinig ervaring. Leerde emailen en dingen 

opzoeken op internet. Voor ingewikkelde zaken als internetbankieren en het maken van mappen ben ik nu aan de 

vervolgcursus begonnen. Ik heb ook nog geen mobiele telefoon en kan nog niet Whatsappen, vind dat toch wel een 

noodzaak. Riet helpt met alles, zoals het kopen van een mobieltje. Je moet toch ook dingen kunnen regelen met 

bijvoorbeeld je zorgverzekeraar, het is allemaal nog wel lastig. Hoe vaker je het doet, hoe beter het gaat.” Helaas bleek 

Gerrie vanwege haar glutenallergie geen hap te mogen van de meegebrachte slagroomtaart, wat toch tot enige hilariteit 

bij de aanwezige bestuursleden leidde. Die konden, net als de schrijver van dit verhaal daarom van een extra grote punt 

genieten. 

De spreekwoordelijke ‘sigaar’ uit eigen (taart)doos! 


