Informatieblad SBO Voorjaar 2021

Thema: Digitaal het nieuwe normaal
Nieuwe dingen leren

Contact kan op allerlei manieren
Ontmoeting ⚫ Praktische ondersteuning ⚫ Informatie en advies

Digitaal is het nieuwe normaal

SBO Kortingspas
Met de SBO kortingspas
bent u extra voordelig uit.
Voor € 15,- per kalenderjaar
drinkt u (hopelijk later dit
jaar) 10x gratis koffie in het
Hart van Hellevoet
en ontvangt u korting op:
• Vervoer
• Klussendienst
• Rolstoel uitleen
• Activiteiten

De pas is verkrijgbaar in
het Hart van Hellevoet of
op ons kantoor.
Let wel: Er dient contant
betaald te worden en
kortingen zijn niet van
toepassing op reeds
uitgevoerde diensten.

Na vele jaren rugproblemen en een operatie in 2015 werd
tillen mij verboden. Zo ook het tillen van boodschappen.
Noodgedwongen heb ik toen de overstap gemaakt naar
het online bestellen van mijn dagelijkse boodschappen.
Dat was voor mij best een stap. Ik ben namelijk geen
technisch wonder en digitale vaardigheden zijn bij mij
niet aangeboren.
Dit in tegenstelling tot mijn kinderen bij wie het lijkt alsof
ze het in de baarmoeder al geleerd hebben. Zij appen,
facebooken, streamen en twitteren alsof het een lieve
lust is en ook het installeren van nieuwe apparatuur kost
geen enkele moeite. Ze moeten soms lachen om mijn
gemodder, maar brengen gelukkig het geduld op mij
waar nodig te ondersteunen in deze digitale wereld.
Met hulp en vooral veel zelf proberen en doen ben ik sinds
die eerste keer een stuk verder en vaardiger. Inmiddels is
een online bestelling doen, ook voor mij, gemeengoed
geworden. Ik draai er mijn hand niet meer voor om.
Ik stuur berichten via WhatsApp. De boeken die ik lees zijn
niet meer van papier, maar worden gedownload als e-boek
en kijk ik televisieseries via een streamingsdienst.
Er is voor mij een nieuwe wereld opengegaan. Een wereld
vol mogelijkheden die mij, juist in Corona tijd, veel gemak,
plezier en ontmoeting heeft gebracht.
Maar het gaat nog een stap verder. Of het nu gaat om het
regelen van bankzaken, pensioen, belastingaangifte of het
aanvragen van huishoudelijke hulp. Steeds vaker gaat dit
digitaal. En door Corona is dit proces alleen maar versneld
en is onze maatschappij inmiddels behoorlijk gedigitaliseerd.
Zonder dat beetje hulp en de kennis van mijn kinderen was
het voor mij veel lastiger geweest om dit alles onder de knie
te krijgen. De kans was groot geweest dat ik, net als 3
miljoen medelanders (Bron: Nationale Denktank),
niet voldoende vaardig zou zijn om volop te
profiteren van alle voordelen die deze digitale
ontwikkeling heeft. Een belangrijke reden voor
de start van onze digitale Stamtafel en de
introductie van ons nieuwe project
Digimaatje.
Naast de plannen voor projecten als
Stamtafel en Digimaatje staan in deze
NieuwSBOde ook leuke tips over wat er
online mogelijk is.
Ik wens u veel leesplezier en mocht u de
stap willen wagen om digitaal te gaan of
bent u dat al, maar kunt u hierbij
ondersteuning gebruiken, aarzel niet en neem
contact met ons op. Doe dat ook als u
ondersteuning wilt krijgen óf geven als
Digimaatje.
Janneke Postma, maart 2021

Producten en diensten 2021
Onze dienstverlening is er op gericht om u te helpen uw
zelfstandigheid te behouden en om uw sociale contacten
te kunnen bevorderen.

Belastingservice
Een bescheiden inkomen en
moeite met het invullen
van uw belastingaangifte?
Meld u aan bij onze
Belastingservice.
U betaalt per aangifte € 10,-

In verband met Corona
vermijden we fysiek contact
en nemen we de aangifte
telefonisch met u door.
Hiervoor dienen vooraf de
benodigde papieren in een
gesloten envelop te worden
afgegeven.
Voor meer informatie kunt u
bellen, maar ook mailen naar:

raadendaad@sbohellevoetsluis.com

Belastingservice
Tegen een geringe vergoeding vult een deskundige vrijwilliger uw
belastingaangifte in.
Belservice (Een Maatje voor een Praatje)
Een belmaatje biedt een luisterend oor, al dan niet in combinatie
met het invullen van het bestelformulier voor maaltijden aan huis.
Digimaatje
Een vrijwilliger helpt u met het gebruik van computer en internet.
Digitale Stamtafel
Online platform voor veilig contact via het internet.
Financiële en administratieve ondersteuning (Raad en Daad)
Een vrijwilliger helpt u bij het invullen van aanvraagformulieren
voor regelingen en toeslagen en helpt bij het op orde brengen
en/of houden van uw financiële administratie.
Hart van Hellevoet Heropend vanaf 08 maart
Voorlopig voor maximaal 10 personen per dag.
Ma, di en wo 10:00 tot 12:00 uur. Do en vr 13:00 tot 15:00 uur
Aanmelden 1 dag van te voren via 0181-322273
Huisbezoek
Een vrijwillige ouderencoach komt bij u aan huis. Afhankelijk van
het niveau van zelfredzaamheid varieert de ondersteuning van
‘gewoon’ gezellig tot daadwerkelijke coaching.
Klussendienst
Tegen een geringe vergoeding doet een vrijwilliger kleine klussen
in en om het huis. De klus mag niet langer duren dan 1 uur.
Onze Rollatorservice is bedoeld voor kleine reparaties en
onderhoudsbeurten aan de rollator en de Knoppendienst
voor het instellen/aansluiten van uw apparatuur.

Tarieven 2021

Tarieven met
Kortingspas

Vervoer
€ 3,00 per rit
€ 25/10-rittenkrt

Vervoer
€ 2,50 per rit
€ 20 /10-rittenkrt

Klussendienst
€ 10,00 per klus

Klussendienst
€ 5,00 per klus

Rolstoel uitleen
€ 5,00 per dag
(€ 20,00 borg)

Rolstoel uitleen
Gratis
(€ 20,00 borg)

Maaltijdservice
VriesVers € 5,15 tot € 7,40
(per doos à 6 stuks)
WarmVers € 7,85
(levering dagelijks op werkdagen)

Koeriersdienst
Ophalen of wegbrengen van kleine dingen. Kosten €2,50
Maaltijdservice
Wanneer u niet in staat bent voor een warme maaltijd te zorgen,
is er de mogelijkheid gebruik te maken van onze maaltijdservice.
We bieden WarmVerse - en VriesVerse maaltijden.

Mantelzorgsalon Momenteel nog geen bijeenkomsten
Eens per maand is er gelegenheid tot lotgenotencontact.
Mantelzorgers kunnen onderling in gesprek, ontvangen informatie
en advies of deelnemen aan een ontspannen activiteit.
SOL (Senioren Online) Tijdelijk gesloten ivm Corona
Computerhulp op afspraak via telefoon of mail
Maandag en woensdag 09:30-11:30 uur
Locatie: de Eik 68, eerste etage
Vervoer
Tegen een geringe vergoeding brengt onze wijkbus u naar
bestemmingen binnen de gemeente Hellevoetsluis.
Maandag t/m vrijdag tussen 08:00 –18:00 uur
Reserveren: minimaal 1 dag van te voren.

Niet zo jong meer,
maar nog steeds bij de tijd
Het SBO is in 1986 gestart als een bezorgservice van
warme maaltijden aan huis, ook wel ‘Tafeltje Dekje’.
Bedoeld voor oudere Hellevoeters voor wie het zelf
bereiden van een ‘warme prak’ een probleem was
geworden. Het idee hierachter was dat zij door zo’n
maaltijdservice langer/beter zelfstandig konden blijven.
Nu vijfendertig jaar later is het SBO een
begrip in Voorne. We zijn uitgegroeid tot
een dynamische welzijnsorganisatie, die
met 170 vrijwilligers en een kleine beroepsformatie een breed en gevarieerd
aanbod van welzijnsdiensten en activiteiten levert.
Er is in die jaren veel veranderd. Of het
nu gaat om de intrede van de magnetron,
de ontwikkeling van de scootmobiel of de
sluiting van de verzorgingshuizen. Stuk
voor stuk hebben ze gevolgen gehad voor
het SBO, de vrijwilligers, de producten,
maar vooral voor de klanten. Maar niets
heeft zo’n impact gehad als de introductie
van de computer en het internet.
Onze organisatie is in alle wijzigingen meegegroeid.
We hebben geleerd dat ondersteuning die dichtbij wordt
geboden werkt. Dat ontmoeten en contact in al zijn vormen
belangrijk is. Het brengt mensen bij elkaar. Het
biedt onderlinge steun en de mogelijkheid van het
uitwisselen van informatie en ervaringen. En net
als de organisatie is ook ons dienstenpakket
meegegroeid. Het
Niet alleen op
is vernieuwd en
enorm uitgebreid,
huisbezoek, maar óók
waardoor het ook
digitaal contact
nu past in deze tijd.
Dus niet meer alleen op huisbezoek, maar ook
digitaal contact. Niet meer de belastingaangifte met
pen invullen en opsturen, maar via het internet. Niet
meer alleen bingo in Hart van Hellevoet, maar ook
online via de digitale Stamtafel. Kortom door alle
ontwikkelingen, maar vooral de komst van de
computer en het internet is er een hele nieuwe wereld
aan extra mogelijkheden ontstaan.
Veel nieuw en anders en ook veel digitaal, maar net
als vijfendertig jaar geleden is ons doel nog steeds een
steuntje in de rug bieden aan (kwetsbare) inwoners
waardoor de zelfredzaamheid en daarmee de
zelfstandigheid kan worden behouden.

Wist u dat u in WhatsApp de
lettergrootte kunt aanpassen, zodat tekstberichten
beter leesbaar zijn?

Veel Nederlanders maken gebruik van WhatsApp als
communicatiemiddel. Internetcriminelen weten dit.
Zij zoeken steeds naar nieuwe slimme manieren om
gebruikers geld afhandig te maken.
De meest gebruikte trucs staan hieronder.

PAS OP VOOR
WHATSAPP-FRAUDE!
Een bekende moet snel geld hebben

De meest voorkomende vorm is de truc waarbij een oplichter
zich voordoet als een bekende. Nadat de oplichter gegevens
en een profielfoto heeft overgenomen van een familielid of
kennis begint hij met het sturen van app-berichtjes.
De oplichter opent het gesprek door te verklaren waarom hij
een ander nummer heeft waarna een snel verzoek om geld
volgt. Er zijn talloze voorbeelden. In alle gevallen hebben de
oplichters het geld zo snel mogelijk nodig. Dus:

Grotere letters in
WhatsAppgesprekken
Bij een Android telefoon:
1. Start WhatsApp
2. Open het tabblad Chats
3. Tik op de drie puntjes
rechtsboven
4. Tik op Instellingen
5. Tik op Chats
6. Tik op Lettergrootte
7. Tik op de gewenste grootte
Bij een iPhone:
Hier zit de functie om de
lettergrootte te wijzigen, niet in
WhatsApp zelf. U regelt dit via
de instellingen van het toestel.
De grotere letters gelden dan
niet alleen voor WhatsApp,
maar ook voor andere apps op
de telefoon.
1. Tik op Instellingen
2. Tik op Scherm en
helderheid
3. Tik op Tekstgrootte
4. Sleep het bolletje in de
schuifbalk naar rechts.
(Bovenin ziet u de tekst
stapsgewijs groter worden)
5. Tik linksboven op het pijltje
6. Druk op de Thuisknop om
de Instellingen te verlaten

•
•
•

Maak géén geld over bij verzoeken via WhatsApp
Neem contact op met betreffende persoon voor navraag
Klik niet op betaallinks waarvan de afkomst onzeker is

Een WhatsApp-bericht van een bankmedewerker
Internetcriminelen kunnen zich ook voordoen als een bankmedewerker. Ze sturen u een bericht die van uw bank lijkt te
komen. Op deze manier proberen ze toegang te krijgen tot de
betaalapp voor mobiel bankieren.
In het bericht beweert de oplichter dat iemand heeft
geprobeerd uw bankrekening leeg te halen. Om deze reden
moet u de app voor mobiel bankieren opnieuw instellen. Voor
het opnieuw instellen zijn uw bankgegevens nodig, luidt het
bericht van de oplichter. Wanneer u deze stuurt, heeft de
oplichter toegang tot uw rekening.

•

Negeer het bericht. Banken zullen nooit contact met klanten zoeken via WhatsApp!

Verificatiecode per ongeluk verzonden
De criminelen zijn er niet altijd direct op je bankgegevens uit.
Een andere truc is het overnemen van uw account, om zo
anderen weer te kunnen oplichten.
De oplichter doet zich voor als een bekende en zegt dat hij per
ongeluk een WhatsApp-code naar u heeft gestuurd. Vervolgens vraagt hij of u de verificatiecode kunt doorgeven. Met
deze code installeert de oplichter uw WhatsApp account op
zijn telefoon en koppelt hij het aan zijn telefoonnummer.

•

Deel uw verificatiecode nooit met iemand anders!

Willie van Kampen:

“Ik mis de dames van mijn breiclubje”
Een aantal jaar geleden koos ik doelbewust voor een woning in een wooncomplex voor
senioren. Daar is een sociale ruimte, welke de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan allerlei
activiteiten. En nog belangrijker: het opdoen en onderhouden van sociale contacten.
Als je slecht ter been bent, ben je voor een groot deel afhankelijk van mensen die jóu bezoeken.
Daarom genoot ik er zo van om op die manier onder de mensen te kunnen zijn.
Maar ik praat ook heel graag. Over van alles en
nog wat. Er zijn veel zaken die mij interesseren.
Dat is vooral wat ik mis. Gesprekken hebben
met mensen. ‘Praten en breien’ daar ben ik
goed in. Met mijn man, die elders woont en twee
keer per week bij mij is, gaat dat niet zo goed.
Om die reden genoot is zo van mijn breiclubje.
Je komt veel van elkaar te weten en bouwt een
band op met elkaar. Met hen zou ik best beeld
contact willen, zolang dat in het echt niet kan.

“Met hen zou ik best
beeldcontact willen
hebben”
Toch zijn er ook goede dingen, want hoe zou het
geweest zijn als ik niet de mogelijkheid had van
een iPad en een smartphone? Naast het bellen
en appen met mijn kinderen krijg ik, ook foto’s
van de kleinkinderen opgestuurd. Erg leuk!
De laatste tijd hoor je op de televisie regelmatig
berichten over WhatsApp-fraude. (zie pag. links)
Helaas ben ik er ook een keer ingetuind. Dus
mensen pas goed op!

“Moet je zien, wat een leuk patroon!”

De corona-omstandigheden doen mij, net als
véle anderen, geen goed.
Enerzijds het gevaar om besmet te raken of
anderen te besmetten met het virus, anderzijds
het isolement dat het veroorzaakt.
Het werd helemaal eng toen ik ziek werd (geen
COVID-19) en merkte dat de reguliere zorg niet
op mij zat te wachten.
Gelukkig gaat het inmiddels weer beter en kan ik
mezelf goed vermaken.
Het liefst ben ik creatief bezig. Ik haak en brei
met veel plezier.

Mijn tablet gebruik ik vaak om leuke brei– en
haakpatronen op te zoeken. Daarnaast kijk ik
maar eens per week naar mijn email. Gewoon
omdat ik hoofdzakelijk spam krijg. Heel vervelend. Daarom kies ik ervoor om belangrijke post
het liefst op papier te blijven ontvangen. Stel dat
het systeem een keer uitvalt. Wat dan?
Er is natuurlijk nog veel meer mogelijk met
computers en het internet, maar sommige
dingen weerhouden mij wel. Je hoort zoveel
narigheid. Je kan zo slecht beoordelen of iets
betrouwbaar is. Dingen die te maken hebben
internetbankieren bijvoorbeeld. Mijn zoon werkt
in de informatica en heeft voor de veiligheid een
speciaal Chromebook voor mij aangeschaft,
zodat ik geldzaken en het surfen op internet van
elkaar kan scheiden. Ik heb er alleen nog niets
mee gedaan.
Misschien dat zo’n ‘Digimaatje’ mij wat meer op
weg kan helpen?

Zoals in het voorwoord van deze NieuwSBOde
beschreven staat is het best belangrijk dat u mee kunt
gaan in de digitale ontwikkelingen.
Er wordt steeds vaker van u verwacht dat u uw zaken
online regelt. Dat u zelf informatie weet te vinden op
internet en op de hoogte gehouden wordt via email en
sociale media.

Heeft u een Digimaatje nodig?
Maar ook voor het onderhouden van contact met uw
naaste omgeving is het prettig als u over voldoende
digitale kennis en vaardigheden beschikt.
Berichtjes en foto’s delen met kinderen of kleinkinderen,
beeldbellen met familie of anderen online ontmoeten via
onze Digitale Stamtafel.
Filmpjes met oefeningen ontvangen van uw fysiotherapeut,
nu deze door corona niet bij u op bezoek kan komen.
De mogelijkheden zijn talloos.
Het SBO wilt u graag helpen met het
aanleren of verbeteren van digitale
vaardigheden.
Maar voordat wij deze nieuwe dienst
gaan opzetten willen wij graag inventariseren hoe groot de behoefte aan
dergelijke hulp onder onze klanten is.
Wat zou u willen leren en/of waar
heeft u hulp bij nodig? Misschien wel
bij het verkrijgen van een internetaansluiting of bij de aanschaf van
een tablet of smartphone?
Heeft u behoefte aan ondersteuning van een Digimaatje?
Neem dan contact met ons op.
Onze contactgegevens vindt u
achter op deze NieuwSBOde.

Ook computers verouderen

Vergroot
uw leefwereld en
schuif aan bij
SBO Stamtafel

De start van SBO Stamtafel verliep het
afgelopen jaar compleet anders dan dat we
van te voren bedacht hadden.
Door de 1e lockdown hebben we de officiële
startbijeenkomst moeten cancelen in de hoop
dit later in het jaar goed te kunnen maken.
Daarom is er grondig nagedacht over alternatieve
manieren u kennis te laten maken met het
platform. Best lastig, want onze digitale Stamtafel
is met name bedoeld voor mensen met onvoldoende of helemaal geen internetervaring.
Gelukkig is het platform eenvoudig in gebruik en
hoeft u niet bang te zijn dat u iets verkeerd doet.
Uw gegevens zijn veilig en worden niet gedeeld
met anderen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld
Facebook en WhatsApp.

Redenen om de stap te wagen:






Met ingang van 8 maart is de Stamtafel op
3 vaste momenten in de week bemand.
Op deze momenten is er een gastvrouw
online, waarmee direct contact mogelijk is.
Iedereen is welkom om aan te schuiven
en mee te chatten. Ook beeldbellen
behoord tot de mogelijkheden.
Wanneer u onervaren bent en hulp nodig
heeft, kun u dat bij ons aangeven.
Wij zullen speciale Digimaatjes gaan inzetten om u stap-voor-stap op weg te helpen
in de digitale wereld.
De mogelijkheden van de Stamtafel zullen
later worden uitgebreid met webinars,
spelletjes en handige apps.

ZO SCHUIFT U AAN
1. Ga naar onze website: www.sbonu.nl
2. Tik op de groene knop SBO Stamtafel
(in de balk aan de linker kant)
3. Vul uw emailadres in
4. Tik op Account aanmaken
5. Kijk bij de berichten in uw email
6. Tik op blauwe knop Rond registratie af
7. Vul uw gegevens in op de scherm
8. Zorg dat u uw wachtwoord onthoudt
9. Ga akkoord met de Algemene
Voorwaarden (aanvinken)
10. Tik op blauwe knop Account aanmaken
11. Nu kunt u inloggen op www.stamtafel.nl
of via de app op uw tablet of telefoon.
(downloaden via Appstore van uw toestel)
12.

Direct contact is mogelijk op:
DINSDAGOCHTEND
van 10:00 tot 12:00 uur
Angélique (Stamtafel coördinator)
DONDERDAGOCHTEND
van 10:00 tot 12:00 uur
Nini (Gastvrouw)
VRIJDAGOCHTEND
van 10:00 tot 12:00 uur
Rita(Gastvrouw)

Tegenwoordig hoeft u niet meer naar een
trainingscentrum, open universiteit
of buurtlocatie om een cursus te volgen.

U kunt gewoon vanuit uw luie stoel
met een laptop of tablet op schoot
uw kennis vergroten.

Gratis
E-Learning

Training:
•
•

Kijk eens op onderstaande websites

Training:

Online Mindfulness
Online Zelfcompassie

•
•

Ontdek je talenten
Maatje worden iets voor mij?

www.mindfulcentrum.nl

www.fijnjetezien.nl

Training:

Training:

•
•

Hoe herkent u dementie
Iemand met dementie bijstaan

•
•

Informatie en tips
Schilderen met olieverf

www.samendementievriendelijk.nl

www.vindikhier.nl

Training:

Training:

•

Goed ouder worden met
Een langdurige beperking

www.free-learning.nl

•
•

Tuinvogels in Nederland
Vogels in Nederland

www.vogelbescherming.nl

Meer informatie? Stuur een mail naar: algemeen@sbohellevoetsluis.com

BEELDBELLEN
internetaansluiting

Zo doet u dat
DIT
HEEFT U
NODIG

laptop

tablet

smartphone

MET WHATSAPP
(06-nummer nodig)
•
•
•
•
•
•
•

Facebook
Messenger

AAN
DE
SLAG

Apple
FaceTime

Download de app
Open Whatsapp
Tik op ‘Chats’ onderaan
Tik op de gewenste persoon
Tik op de videocamera bovenaan
Wanneer de ander reageert komt
het gesprek tot stand
Tik op de rode knop om te stoppen
Geen knop? Geef korte tik op scherm

HIER
LUKT HET
MEE

Skype

MET FACETIME
(Alleen tussen Apple apparaten)
•
•
•
•

Tik op
Tik op
Schuif
Tik op

‘Contacten’
de gewenste persoon
naar onder naar ‘Facetime’
de videocamera

MET FACEBOOK MESSENGER
•
•
•

Open Facebook
Open Messenger
Tik op de gewenste persoon

MET SKYPE
Skype is onderdeel van MS Windows
U moet er een account voor aanmaken
Dit is iets ingewikkelder

WhatsApp

SBO Stamtafel

MET SBO STAMTAFEL
(Veilig / afgeschermd tussen deelnemers)
•
•
•
•
•
•
•

Open de app
Ga naar de lijst met vrienden
Tik op de gewenste persoon
Wanneer er een achter de naam
staat, dan is deze persoon online
Tik op de videocamera
Als de ander reageert start het gesprek

KRUISWOORDFILIPPINE
De oplossing is een citaat van Channing Pollock (Amerikaans goochelaar en acteur 1926 - 2006
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1 steekwapen
2 in conflict komen met
3 iemand die iets laat zien
4 koprol
5 lichaamsdeel
6 zeer grote boom
7 afvoersysteem
8 kraanwagen
9 vastberaden
10 beroep
11 beursval
12 sport
13 lanterfanter
14 van huid verwisselen
15 ziekenhuis po
16 vrij
17 golvend
18 groep arbeiders
19 dierenverblijf
20 beslommering
21 stootrand langs de weg
22 afscheiding
23 toename
24 wikkelen
25 bezorgen

SBO
Polaris 34
3225 GT
Hellevoetsluis
0181– 32 22 73
Kantoor:
Maandag t/m vrijdag
van 09:00 tot 13:00 uur
www.sbonu.nl
algemeen@sbonu.nl
Facebook:
SBO Hellevoetsluis
Voor actuele ontwikkelingen,
activiteiten en
aankondigingen

