Jaargang 24 – juni/juli 2019

Kopij inleveren voor 1 augustus 2019

Agenda juni/juli/augustus

Inschrijving 3-daagse reis.

wo 5 jun 14.00 uur postzegelbeurs
vr
7 jun
KBO Ruwaard 52 jaar
zo
9 jun
PINKSTEREN
ma 10 jun
2e pinksterdag
soos gesloten
wo 12 jun 14.00 uur kienen
ma 17 jun 14.00 uur inschrijven zomeractiviteiten, middagexcursies
en dag- en 3-daagse reis
di 25 jun 09.30 uur bestuursvergadering
wo 10 jul 14.00 uur concert met Lia de Haas
wo 17 jul 14.00 uur kienen
di 30 jul 09.30 uur bestuursvergadering
22 juli tot 18 augustus
Soos geopend, bar gesloten
wo 21 aug 14.00 uur kienen
di 27 aug 09.30 uur bestuursvergadering

Bij ons nieuwsblad ontvangt u een bijlage over
onze 3-daagse reis in september.
Deze reis is in samenwerking met de KBO’s
van Lith, Geffen en Oss. Voor deze reis kunt u
zich inschrijven op 17 juni as., samen met onze dagreisjes vanaf 14.00 uur.

Adressen
Sinds begin mei heb ik het secretariaat overgenomen van Jo van Amstel.
In mijn eerste toenadering tot de leden stuitte
ik al direct op een groot probleem.
Diverse e-mail adressen en telefoonnummers
waren onjuist doordat wijzigingen niet waren
doorgegeven aan mijn voorganger.
Ik wil u bij deze dan ook vriendelijk verzoeken
als er wijzigingen optreden met b.v. provider
(e-mail), telefoonnummer, gezinssamenstelling
b.v. overlijden etc. dit dan ook te melden aan
het secretariaat van de KBO zodat het systeem
up-to-date blijft.
Ik begrijp dat u niet direct hier aan denkt maar
ik wil u toch vriendelijk verzoeken via het email adres van de KBO melding te maken van
een wijziging.
U kunt uw bericht sturen aan:
KBO-ruwaard.secretariaat@outlook.com
Tevens wil ik u er op wijzen dat we als bestuur
hebben besloten om een extra rubriek in het
Nieuwsblad naast de “Kroonjarigen” te plaatsen inzake het overlijden van KBO-leden.
Alleen (overleden) leden waarvan het secretariaat een rouwkaart ontvangt worden in deze
rubriek van het Nieuwsblad opgenomen.
Jolanda van Hinthum
Secretaris KBO Ruwaard

Barsluiting tijdens vakantie
In de vergadering van bestuur en de barcommissie, 10 mei 2019, is besloten de bar
tijdens de vakantietijd te sluiten.
Deze sluiting is van maandag 22 juli tot
maandag 19 augustus.
Het gebouw is wel open en de soos dus ook.
Openen en sluiten van het gebouw wordt
verzorgd door het Stichtingsbestuur.
Met vriendelijke groet,
Eize Boonstra

Lidmaatschap
Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren voor
1 december bij de secretaris van KBO Ruwaard.
Haar adresgegevens staan hierna. Voor het lopende jaar blijft u de volledige contributie verschuldigd.
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Zomerreisjes 2019

Het was niet zo warm en de weersvoorspelling
was niet al te best. Gelukkig bleef het droog en
in het begin was het buiten toch nog redelijk
aangenaam.
Er waren na enige uit- en invallers toch 25 deelnemers.
Na de loting voor de 1e ronde
werd er naar hartenlust gespeeld.
Er werd tot 10 gespeeld en de rondes verliepen
heel vlot.
Na de laatste partij kon de balans worden opgemaakt en de prijzen, geschonken door de
KBO, de Sterrebos en Ben v.d. Camp, verdeeld
worden.
Johan Wiegers behaalde met het totaal van 23
pluspunten de hoogste score.
Hij mocht de wisselbeker en de 1e prijs in ontvangst nemen.
Tweede werd Tiny van Erp met 19 punten.
Ton Donkers werd derde met 17 punten.
De poedelprijs was voor Lenie van Orsouw met
21 minpunten.
Na afloop ging bijna iedereen weer gezellig
mee eten in “De Spil” bij de Sterrebos.
Daarbij werd gezellig nagekeuveld over deze
toch zeer geslaagde middag.
Hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun
sportieve inzet.
De commissie: Ad Bolwerk, Gerry en Tini van
Erp
en Jo van Amstel.

De reiscommissie heeft niet stilgezeten in de
afgelopen maanden: dit jaar organiseert KBO
Ruwaard twee zomerreisjes. We hebben een
halve dag excursie en een dagreis. Op woensdag 7 augustus gaan we met eigen vervoer
een bezoek brengen aan de kamelenmelkerij in
Berlicum. Deze melkerij is de enige in zijn
soort in Europa . Er zijn ongeveer 100 kamelen. Na de koffie/thee volgt een uitgebreide
presentatie en rondleiding door het bedrijf en
de stallen en we kunnen uiteraard ook kamelenmelk proeven.
Kosten € 13,00 per persoon.
Chauffeurs zijn van harte welkom.
De jaarlijkse dagreis is op woensdag 28 augustus. We gaan die dag eerst naar een gezellige
theetuin waar we (bij goed weer) koffie/thee
met iets lekkers krijgen. Bij minder goed weer
uiteraard binnen. Hierna rijden we door naar
Yakult in Almere, alwaar we na de koffie een
rondleiding door het bedrijf krijgen . Na afloop
ontvangt u ook nog een tas met attenties!
Hierna rijden we dwars door Flevoland richting
Harderwijk naar een restaurant voor een Veluwse koffietafel met kroket. Vervolgens gaan
we naar het Palingmuseum en nemen een
uniek kijkje achter de schermen in een ambachtelijke palingrokerij waarbij we ook kunnen proeven. Rond 16.00 uur vertrek richting
Brabant maar natuurlijk niet voor we de dag
afsluiten met een lekker diner.
Rond 17.00 uur aankomst bij een gezellig restaurant in het hart van de Veluwe waar we aan
tafel gaan voor een 3-gangen diner. We verwachten omstreeks 20.30 uur weer aan te komen op het parkeerterrein van D’n Iemhof. De
dagreis kost
€ 64,00 per KBO lid. Niet leden en introducés
kunnen ook mee, als er plaats is. Zij betalen €
10,00 meer.
Inschrijven middagexcursie en dagreis maandagmiddag 17 juni.

Samen eten
Wij willen U uitnodigen om samen met ons uit
eten te gaan bij Restaurant Clemens (voorheen
het Putje) Willibrordusweg 81 te Oss.
Op woensdag 19-06-2019 om 18.30 uur.
De herbergier (Olivier) heeft voor ons het volgende 3-gangen keuzemenu samengesteld.
Dit alles wordt geserveerd met gebakken aardappel en frietjes en groenten.
Voorgerecht: carpaccio, pomopdori soep of
gerookte zalm.
Hoofdgerecht: zeebaars, varkenshaas of paddenstoelen risotto
Dessert: coupe ijs met slagroom of vanille-ijs
met aardbeien en slagroom
Dit menu kost €25.00 per persoon exclusief
drankjes.

Jeu de Boules jubileumtoernooi
dinsdag 21 mei 2019
Johan Wiegers Overtuigende overwinnaar.

’s Middags om kwart over een was het verzamelen voor het 6e toernooi van de KBORuwaard i.s.m. De Sterrebos.
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Mocht u problemen hebben met vervoer,
neemt u dan ook even contact op met ons.
Mogelijk kunnen wij iets regelen tegen een
schappelijke vergoeding.
Jan Seegers tel. 623601 of 0617242260
Toos Jansen tel. 625700 of 0622575453
Vriendelijke groeten Jan en Toos

ner is een onafhankelijk persoon en heeft
zwijgplicht.
C. Thuisadministratie: De thuisadministrateur,
ondersteunt ouderen die niet meer goed in
staat zijn hun (financiële) administratie bij te
houden en daardoor in problematische situaties kunnen raken. Thuis administratie is tijdelijken heeft een preventief karakter. De thuisadministrateur probeert te realiseren dat: er
orde en rust komt in de administratiewaardoor
de financiële situatie stabiliseert, problemen
worden gesignaleerd met het doel dat deze
problemen niet structureel worden. Mensen
weer de regie krijgen over hun financiële huishouding, waardoor de zelfredzaamheid en eigen respect worden vergroot. De thuisadministrateur verleent geen professionele diensten
zoals schuldhulpverlening, administratief beheer of bewindvoering. Wederom zwijgplicht.
Indien u over bovenstaande meer wilt weten,
neem dan gerust contact op met het bestuur
van KBO Ruwaard, de telefoonnummers van de
bestuursleden staan in het Nieuwsblad. Zij
kunnen u in contact brengen met KBO Brabant
voor uitgebreidere informatie.
Niet onbelangrijk: Gezien het feit dat via
KBO Brabant een ANBI status voor de afdelingen kan worden verkregen kunnen vrijwilligers
in 2019 en volgende jaren een bepaald bedrag
van de belasting aftrekken, afhankelijk van het
aantal uren vrijwilligerswerk u doet.
Eize Boonstra, voorzitter.

Opleidingen bij de KBO
Bij KBO Ruwaard zijn een drietal vrijwilligers
werkzaam als belasting invullers, vrijwilligers
die u als lid kunnen helpen uw belastingformulier in te vullen. Zij hebben daar een opleiding
via KBO Brabant voor gevolgd en zij worden
ieder jaar door KBO Brabant bijgeschoold.
Daarnaast heeft KBO Brabant meerdere opleidingen zoals voor: Vrijwillige ouderenadviseur,
thuisadministratie en cliëntondersteuner. Bij
KBO Ruwaard hebben we geen vrijwilligers die
opgeleid zijn voor deze 3 specialismen. Voor
een afdeling met 550 leden vind ik dit een gemis en ik zou dan ook graag zien dat er zich
een aantal vrijwilligers melden om deze opleidingen te volgen. De opleiding en de reiskosten worden vergoed. Hieronder een korte uitleg:
A. Vrijwillige ouderenadviseur(VOA), ouderen
kunnen te maken krijgen met veel vragen en
problemen, het kan een kleinigheid zijn maar
ook een levensvraag. Indien dit gebeurt, kan
in de meeste gevallen samen met de VOA naar
een oplossing worden gezocht, het gaat vaak
om de volgende onderwerpen:
*Hoe kom ik in aanmerking voor een woning
aanpassing? Wie kan mij helpen met het invullen van formulieren? Wie kan mij helpen bij
het ordenen van mijn administratie? Wat kan
de Thuiszorg voor mij betekenen? Wat voor
activiteiten zijn er in mijn wijk? Kom ik in
aanmerking voor een aanleunwoning? De VOA
kan ook helpen met vragen over de AWBZ,
WMO, hulpmiddelen Regiotaxi, etc. De VOA
heeft een zwijgplicht m.b.t. zijn werkzaamheden.
B. Clientondersteuner: adviseren en onderzoeken of iemand in aanmerking komt voor
huur of zorgtoeslag. Bij aanvragen bij de gemeente voor hulpmiddelen, woningaanpassing,
zorg etc. kan de cliëntondersteuner aanwezig
zijn bij het keukentafelgesprek en daar de
aanvrager ondersteunen. De cliëntondersteu-

Ons Klussenteam
Mijn naam is Chris Jansen en ik zit al drie jaar
bij de KBO Ruwaard. Sinds 2,5 jaar heb ik het
klussenteam onder mijn hoede.
In deze 2,5 jaar heeft ons team leden blij kunnen maken met diverse karweitjes. Helaas is
het team door ziekte en hoge leeftijd van collega’s niet meer compleet!
Wie voelt zich geroepen om
het klussenteam te komen
versterken?
Als een van u interesse heeft
dan kunt u mij altijd bellen
voor een afspraak.
M.v.gr Chris Jansen (Klussenteam)
06-25201450
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Ziekenbezoek

Overleden

Zou u bij ziekte of als u even uit de running
bent, dit door willen geven, zodat wij, als
commissie ziekenbezoek, u een bezoekje kunnen brengen als u daar prijs op stelt.
Er wordt dan een afspraak gemaakt over
plaats en tijd die u uitkomt.
U kunt dit doorgeven aan een van de leden
van het bestuur of aan onze coördinator Joke
Berens. Haar telefoonnummer (0412) 634927
staat achter op het Nieuwsblad

Tot onze spijt delen wij u mee dat de volgende
persoon is overleden:
Anneke Kuiper-Jongsma

Kbo afdeling Ruwaard
Site: http://www.kbo-ruwaard.nl
Mail: info@kbo-ruwaard.nl

Voorzitter:
Eize Boonstra,
eboonstra@ziggo.nl

tel: (0412) 642369

Secretariaat en ledenadministratie

Kroonjarigen
juli 2019

Jolanda van Hinthum,
tel: 06-21905906
KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com

Penningmeester:

70 jaar: dhr. G.B.W.R. van Boven
dhr. A.J.M. van Niftrik
dhr. C van de Vorstenbosch

Tonn Broeksteeg,
tel: (0412) 640418
Bankrekening: KBO-Ruwaard
NL48 RABO 0170 4355 63
tonnoss@ziggo.nl

75 jaar: mevr. R van der Doelen

2e secretaris:

80 jaar: mevr. A.J.M. van Lieverloo –
Theunissen
mevr. G.I.L. van Mun –
Lautenschlager

C van de Vorstenbosch, tel: (0412) 637340
cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl

PR en activiteiten:
Tonnie van Hoorn,

tel: (0412) 850773
06 11001548
tonnievanhoorn@hotmail.com

85 jaar: dhr. G. Laurenssen

Activiteiten en Reizen:

90 jaar: dhr. P.A.W.T Banken
mevr. F. Janssen- v. Orsouw
mevr. W.H.A. Pereboom - Gerritsen

Tanja Maarschalk,
tanjam@kpnmail.nl

tel: 06-51612669

Barcoördinator:
Nol van Vliet,

augustus 2019

tel: (0412) 638038

Redactie Nieuwsblad:

65 jaar: mevr. L van Lit

redactie@kbo-ruwaard.nl

Coördinator Nieuwsbriefbezorging:

70 jaar: mevr. P.J. van Donk

Jo Romme,
jo-romme@ziggo.nl

75 jaar: mevr. J. Gloudemans - Jonkergouw
dhr. A.P.L. van Lent

tel: (0412) 630361

Klussenteam:
Chris Jansen,

80 jaar: mevr. P.H. van Denderen van Meegdenburg
mevr. M.J.A. Prein - Zwijsen

tel: (0412) 636271
06 25201450

Coördinator ziekenbezoek:
Joke Berens

tel: (0412) 634927

D’n Iemhof:

85 jaar: mevr. C.A. van de Wijngaard –
van Ast

Sterrebos 35, 5344 AR Oss

90 jaar: mevr. Th. Duivestein - Floris
mevr. F.A.L. Pellikaan - Sleijpen
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(0412) 647900

