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Geplande activiteiten voor in uw
agenda.

Bingo in de Sperwer.
8, 12 en 22 september, 6, 24
en 27 oktober en 3, 10 en 24
november.

Van de voorzitter,
Muzikaal theater aan huis in
Het eerste halfjaar hebben we afgesloten met een gezellige
de Sperwer.
barbecue en na een maandje vakantie zijn we in augustus weer
20 september 2018.
een dag op stap geweest. Dit keer naar het Beeld en Geluid
Een mosselavond in de
Experience in Hilversum en het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Sperwer. 26 oktober 2018.
Inmiddels zijn we al weer vol op
Kaartmiddag in
bezig met het plannen van
Dienstencentrum.
activiteiten in 2019. De
3 november 2018.
aanmelding voor de dagreis
Ouderendag Stichting
van 9 augustus jl. is voor ons
aanleiding om nadere afspraken Bejaardenwerk Dirksland in
Geldershof.
te maken over het aanmelden
22 november 2018.
voor onze activiteiten. In het
Voorlichtingsmiddag over
vervolg is aanmelden pas
dementie. 29 november 2018
mogelijk vanaf het moment dat de activiteit met uitgebreide
Gezellige ouderenmiddag met
omschrijving en telefoonnummer wordt vermeld in onze
“Die Mooie Molen”
nieuwsbrief. De vermelding van toekomstige activiteiten in de
14 december 2018.
kolom “Geplande activiteiten voor in uw agenda” is dus alleen
bedoeld om u vooraf te informeren, zodat u dit in uw agenda
Hulp nodig bij een klusje in
kunt noteren.
huis? Neem contact op met
Belangenbehartiging.
onze klusjesman via 06Ons wordt wel eens verweten dat wij
21659408 en er wordt met u
alleen maar een gezelligheidseen afspraak gemaakt om uw
vereniging zijn en niets doen aan
“probleempje” op te lossen.
belangenbehartiging van ouderen. Nu
zou ik niet weten wat er verkeerd is aan een gezelligheidsvereniging,
want ook dat heeft tot doel om de eenzaamheid onder ouderen te
bestrijden. Maar achter de schermen gebeurt meer dan u ziet. Wij zijn lid van de vereniging
Regionaal Zorgoverleg waar onderwerpen over Zorg, Wonen en Welzijn aan de orde komen. We
namen deel aan gesprekken bij Paulina.nu over het onderwerp “valpreventie onder ouderen”
We hebben met enige regelmaat overleg met vertegenwoordigers van de Gemeente over
onderwerpen die ouderen betreffen. We zijn lid van de NVOG, een organisatie die voor ruim
650.000 gepensioneerde de belangen voor hen bij de Overheid op het gebied van Inkomen,
Koopkracht, Zorg&Welzijn en
Wonen & Mobiliteit behartigen.
En last but not least ben ik lid van de Ledenraad van de Federatie FASv, waar we ook
overleggen over zaken als Zorg, Wonen en Welzijn voor ouderen. In deze hoedanigheid heb ik
zelf in Den Haag gepleit voor meer seniorenwoningen en aandacht gevraagd voor het
zogenaamde “scheefwonen” en dat het mogelijk moet zijn om met een modaal inkomen ook in
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aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Ook bij bijeenkomsten van PostNl hebben
wij gevraagd om de brievenbussen te laten staan in wijken waar veel senioren wonen.
Ledenvoordelen.
In onze nieuwsbrief van september 2017 hebben wij al eens wat geschreven over
ledenvoordelen, maar het kan geen kwaad, dat ik daar nog weer eens wat over zeg.
Naast de belangenbehartiging en alle lokale activiteiten zijn er voor onze leden ook andere
voordelen. Zo is op diverse zorgverzekeringen een korting op de premie mogelijk als u lid ben
van de O-G-O, kunnen we helpen bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting, hebben
iemand die u kan helpen bij kleine huishoudelijke klusjes en genieten onze leden korting op al
onze activiteiten. Reden genoeg om uw familie en vrienden en kennissen te attenderen op het
lidmaatschap van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee. Als zij nu lid worden betalen ze
voor 2018 geen contributie meer. Op bladzijde 4 van deze nieuwsbrief vind u een
inschrijfformulier. Ingevulde formulieren kunt u inleveren bij leden van het bestuur of sturen naar
onze ledenadministraie, Jan Verboom
, Acacia 20, 3247 DB Dirksland.
Bingo middagen en avonden in de zaal van “de Zwaluw” aan de Sperwer” 55 te Sommelsdijk.
Nu met verhoogde prijzen in de extra ronde! Koffie of thee bij binnenkomst is gratis en er zijn veel
leuke, en vooral nuttige, prijzen te winnen. De komende data zijn: 8, 12 en 22 september, 6, 24
en 27 oktober en 3, 10 en 24 november . De zaterdagavond bingo begint om 19.30 uur (zaal
open 19.00 uur) en de woensdagmiddagen om 13.30 uur (zaal open 13.00 uur). Voor vragen
over de bingo kunt u bellen met 06-5028 5629.
Kaarten in het Wijkcentrum in Middelharnis.
De eerstvolgende keer is zaterdagmiddag 3 november. U bent allemaal weer van harte
welkom. We starten weer om 13.30 uur en het eerste kopje koffie of thee is voor onze rekening.
Voor informatie over kaarten kunt u bellen met 06-4986 9966.
Muzikaal theater aan huis .
Dondermiddag 20 september presenteren we in de zaal van “de Zwaluw” aan de Sperwer 55
te Sommelsdijk het “Muzikaal theater aan huis”. We maken een “Muzikale Wereldreis” Aan
boord van ons denkbeeldige cruiseschip bevaren we de wereldzeeën en regelmatig wordt er
afgemeerd in de havens van diverse landen. Met een keur aan Nederlandse liedjes wordt deze
wereldreis ‘een zonnige vakantie in eigen huis’ Kaptein Marijke is uw gids, terwijl Joop met zijn
vele typetjes en verkledingen de diverse landen uitbeeld. De zaal gaat open om 13.30 uur en
we beginnen om 14.00. We denken de middag 16.00 uur weer af te kunnen sluiten. Deelname
aan deze middag bedraagt voor leden € 10,--. Ook niet leden zijn van harte welkom, maar
betalen dan € 15,--. Dat is dan inclusief de koffie/thee bij binnenkomst. Aanmelden via de mail
info@o-g-0.nl of bij Marrie Breeman, 0187-484559 of 06-1305 8237. Kosten overmaken op IBAN
NL15RABO 0307 4304 21.
Een Mosselavond en optreden van het Bruinisser Visserskoor in de zaal van “de Zwaluw” aan de
Sperwer” 55 te Sommelsdijk.
Mosselliefhebbers opgelet ! Op vrijdag 26 oktober gaan we een
mosselavond houden. We hebben Auke Wagenaar weer
ingeschakeld en hij gaat zorgen voor prima mosselen met
stokbrood, kruidenboter en sausen. Lust u geen mosselen, geen
nood dan regelt hij kipsaté met nasi voor u. De zaal gaat open
om 17.00 uur en we beginnen dan om 17.30 uur. Rond 20.00 uur
zullen we dan ongeveer allemaal onze buik vol hebben en
vervolgen we de avond met een optreden van het Visserskoor uit Bruinisse. Hun optreden duurt
ongeveer 2 uur dus de avond sluiten we om ongeveer 22.00 uur af. De kosten voor deelname
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bedragen € 17,50 per persoon. Omdat we ook hier verwachten dat er weer veel leden deel
zullen nemen, geven we leden voorrang boven de niet-leden. Dat houdt dus in dat niet-leden
pas na twee weken na aanmelding te horen krijgen of ze mee kunnen doen of niet. Zij betalen
dan geen € 17,50 maar € 25,-- per persoon. Om de kosten te drukken zullen we bij binnenkomst
ook lootjes verkopen. Aanmelden via e-mail info@o-g-o.nl of bij Marrie Breeman, 0187-484559 of
06-1305 8237. Geef dan ook door of u wel of niet voor de mosselen gaat. Kosten voor 16 oktober
overmaken op onze bankrekening NL15RABO 0307 4304 21.
Jaarlijkse Ouderendag van Stichting Bejaardenwerk Dirksland.
Op 22 november zal er in Geldershof in Dirksland weer de traditionele ouderendag worden
georganiseerd. Die dag is ook voor onze leden toegankelijk. De dag begin om 10.00 uur met
onder andere een presentaie van A Seal Zeehondenopvang Stellendam en een paar rondjes
gratis bingo. Het middag programma wordt gevuld met een optreden van de Rotterdamse
zangeres Elly Lockhorst en ook een paar rondjes grats bingo. Er tussendoor wordt een lunch
geserveerd. Deelname aan de lunch kost € 8,-- p.p. Opgave vanaf 1 oktober 2018 bij het
Geldershof, telefoonnummer 0187-602055 (dus niet bij Marrie!)
Voorlichting over dementie ook voor niet-leden.
Op donderdagmiddag 29 november zal door Alzheimer Nederland afdeling GoereeOverflakkee een presentatie worden gegeven over Dementie. Dementie (ook wel
vergeetachtigheid) komt veel voor onder ouderen. In de presentatie komen de volgende zaken
aan bod: het verschil met gewone vergeetachtigheid, de oorzaken voor vergeetachtigheid,
verschillende vormen van dementie, welke risicofactoren er zijn en wat je daaraan kunt
beïnvloeden. Het belang van de diagnose. Hoe om te gaan met iemand met dementie, wat
kunnen we betekenen als individu en als samenleving voor mensen met dementie.
De presentatie wordt ondersteunt met korte filmpjes, een quiz en informatie over Alzheimer
Nederland. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De presentatie vindt plaats in de
zaal van “De Zwaluw” aan de Sperwer 55 te Sommelsdijk en begint om 14.00 uur. We sluiten de
middag dan weer rond 16.00 uur af. Koffie of thee bij binnenkomst is gratis.
Deze middag is niet alleen voor leden van onze vereniging. Introducés zijn van harte welkom. U
kunt dus met een gerust hart vrienden en bekenden, die in dit onderwerp geïnteresseerd zijn
meenemen.
Toegang gratis en vooraf opgeven is niet noodzakelijk, maar voor de organisatie wel gewenst.
Onze jarige leden.
In deze rubriek feliciteren wij onze leden die in november of december 2018 75, 80, 85, en ouder
hopen te worden. Bij leden die 80 jaar worden brengen we zelfs een bloementje en dat
herhalen we dan elke 5 jaar. Dit keer feliciteren wij: de heren M.J. van Peperstraaten en
J.L. Sarelse de dames L. Leijdens-Neels, A.M. Holleman-Bergwerff en J. Bolle-Goumare.
Nieuwe leden.In deze rubriek verwelkomen wij de mensen die sinds de vorige nieuwsbrief lid
geworden zijn van onze vereniging. De heer C.C.J. Olsthoorn uit Dirksland.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uw Privacy).
Door de nieuwe Privacy wetgeving is er helaas veel onduidelijkheid over het zonder toestemming
publiceren van foto, s op onze website.
Zolang er niet voldoende duidelijkheid is over de nieuwe regelgeving en de AVG hebben wij
besloten alle foto's van onze website te verwijderen.
Wel mogen wij foto's presenteren tijdens bijeenkomsten die alleen voor onze leden bestemd zijn.
Daarom zullen wij weer een PowerPoint presentatie vertonen tijdens onze nieuwjaarsreceptie in
2019. Mocht u daartegen bezwaar hebben dan verzoeken wij ons dit kenbaar te maken.
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Inschrijfformulier
Ouderenvereniging Goeree-overflakkee.
Ik word lid van de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee.
Voorletters: ………………..

Tussenvoegsel: …………….

Ma

n/Vrouw *
Achternaam : ………………………..…..…. Roepnaam: ……………........
Straatnaam : …………………………….………..… Huisnummer :…….....
Postcode:…………....….... Woonplaats: .................................................…..
Geboortedatum : ………………….. Telefoon: ………………………..……
Mobielnummer: 06-…………………. E-mail: .………………..……………
Mijn partner wonend op hetzelfde adres wordt ook lid.
Voorletters: ....................... Tussenvoegsel: ……………….… Man/Vrouw*
Achternaam : ……………….……….... Geboortedatum: .. …………….……
•

Door halen wat niet van toepassing is.

Het lidmaatschap bedraagt € 25,-- per jaar. Dat voor de partner is € 20,-- per jaar.
De gegevens van het door u ingeleverde inschrijfformulier worden door ons vastgelegd in een
ledenbestand en zullen alleen op basis van vertrouwelijkheid worden gebruikt voor onze eigen
verenigingsactiviteiten, zoals het verzenden van onze nieuwsbrieven, de inning van contributie en onze
“verjaardag service”. Deze gegevens kunnen door u te allen tijde worden opgevraagd, gewijzigd of
verwijderd. U ontvangt een schriftelijk bevestiging van uw inschrijving in ons ledenbestand met als bijlage
onze Privacy Policy. Deze kunt u ook raadplegen op onze website www.o-g-o.nl
In het kader van de Privacywetgeving dient u dit vakje aan te vinken ! Daarmee geeft u expliciet
akkoord voor het vastleggen van uw gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden.
Ik machtig de Ouderenvereniging Goeree-Overflakkee tot automatische
afschrijving van het contributiegeld.
Mijn IBAN nummer : NL …………………………………..…
Ik wil korting op mijn zorgverzekering via de O-G-O. Wij nemen dan
direct na ontvangst contact met u op om zaken af te handelen.

Ingevuld op (datum):

Handtekening:

……………………………… ………………………………………………
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