Jaargang 25 – april 2020

Kopij inleveren voor 30 april 2020

Agenda

Vijfdaagse reis naar
West Vlaanderen

In verband met de coronacrisis is D’n Iemhof
gesloten. Mede daarom hebben wij geen agenda vermeld in dit nieuwsblad. Zodra deze sluiting is opgeheven, nemen wij de agenda weer
op.
U kunt altijd kijken op de website
www.kbo-ruwaard.nl voor de actuele stand van
zaken.

Zoals iedereen wel zal begrijpen is onze vijfdaagse reis in mei vanwege het coronavirus
geannuleerd. Deze reis gaat nu plaatsvinden
op 25 t/m 29 oktober 2020.
Alle deelnemers ontvangen van Dennis van
Brabant Expres persoonlijk een email. Degenen die geen email hebben, worden telefonisch
benaderd. Alle gasten ontvangen binnen enkele weken een brief met alle informatie. Wij hopen dat iedereen toch in de gelegenheid is om
deze mooie reis mee te maken.

Beste leden

In deze tijd waarin noodgedwongen bijna alles
is gesloten en dus ook onze soos, zullen we
elkaar voorlopig niet treffen, of het moet toevallig in de winkel zijn.
U moet er op rekenen dat we elkaar misschien
net voor de zomervakantie weer in D’n Iemhof
kunnen ontmoeten. Zelfs dat is momenteel
nog onzeker.
Het zal voor u allen een eenzame beleving zijn,
vooral ook voor diegenen die een partner hebben in een verzorgingshuis en niet op bezoek
mogen bij hun geliefde man of vrouw.
Wij als bestuur leven met u allen mee en wensen u sterkte maar vooral gezondheid in deze
barre tijden.

Musical Anastasia
Verschillende leden van KBO Ruwaard hebben
via de KBO Geffen kaartjes besteld voor de
musical Anastasia. Door het coronavirus is de
voorstelling van 21 maart geannuleerd en verplaatst naar zaterdag 11 juli 2020. Brabant
Expres schrijft hierover het volgende:
“Wij willen u om begrip en medewerking vragen om vooral mee op reis te gaan op deze
nieuwe datum. Helaas wil/kan de productiemaatschappij ons geen restitutie geven op uw
entreekaartje. U kunt zich voorstellen dat de
(financiële) consequenties voor het theater,
restaurant en voor ons enorm zijn als u besluit
alsnog niet mee te gaan. Wij hopen daarom op
uw medewerking en bedanken u alvast hiervoor. We doen er alles aan u op 11 juli a.s.,
een heerlijk dagje uit te bezorgen en dan heeft
u alvast, in deze ongekend zware tijden, iets
om naar uit te kijken.”
De mensen die kaartjes besteld hebben zijn
reeds telefonisch over de nieuwe datum in
kennis gesteld.

Vanwege de sluiting van D’n Iemhof, gaan de
volgende activiteiten niet door:
Vrijwilligersavond op 28 mei, 85+ middag op
29 mei en de activiteit die op 1 juli gepland
stond.
Ook de algemene ledenvergadering gaat niet
door en wordt verschoven naar het najaar.
Het bestuur van KBO Ruwaard,
Eize Boonstra
Tonn Broeksteeg
Jolanda van Hinthum
Tonnie van Hoorn
Tanja Maarschalk
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Anekdote

zijn en vrijwilligers kijken we dan wat we voor
u kunnen doen. Hebt u een hulpvraag?
Bel dan naar Team Toegang Zorg & Welzijn,
telefoon 14 0412 of stuur een mail aan
zorgenwelzijn@oss.nl

Het oude echtpaar ging naar bed.
Op het nachtkastje twee bakjes met tanden.
Vol liefde keek de man haar aan
en streelde haar rimpelige handen.
Hij sprak: "Al meer dan vijftig jaar
zijn wij gelukkig, meid.
Geloof me als ik zeg:
ik wil je voor geen miljoen kwijt"
"Dat weet ik, jongen", zei de vrouw
"ook jij bent niet te koop
en ook niet voor een miljoen,
dat is toch een hele hoop?”
Ze lagen daar te saam
op de rand van hun leven,
twee mensen die alsmaar
zoveel hadden gegeven.
Ze zeiden: "Welterusten hoor."
Hij gaf haar een zoen
en fluisterde: "Is de deur op slot?
Hier ligt voor twee miljoen.”

Samen eten
Vanwege de uitbraak van het coronavirus
gaan we voorlopig niet uit eten. Zo gauw de
toestand weer normaal is, pakken we de draad
weer op.
Groeten, Toos Jansen en Jan Seegers

Kbo afdeling Ruwaard
Site: http://www.kbo-ruwaard.nl
E-mail: KBO-Ruwaard.secretariaat@outlook.com
t.a.v. de secretaris KBO Ruwaard / ledenadministratie
Jolanda van Hinthum
Vierhoeksingel 63
5341 PN OSS
Tel. 06 21905906
Locatie Soos: D’n Iemhof Sterrebos 35, 5344 AR Oss

Voorzitter:

Jeu de boules-toernooi

Eize Boonstra,
eboonstra@ziggo.nl

KBO Kring Oss organiseert op woensdag 8 juli
het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi.
Er wordt gespeeld op de banen van Boules de
Boeuf, sportpark Rusheuvel te Oss, ingang Macharenseweg.
Liefhebbers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk woensdag 8 juli via een mail aan het secretariaat, zie onderstaand mailadres o.v.v. naam
en lidmaatschapnummer.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro per deelnemer incl. lunch, te voldoen op de dag van
deelname ter plaatse bij de organisatie.
Secretaris KBO Ruwaard
kbo-ruwaard.secretariaat@outlook.com

tel. (0412) 642369

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

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

PR:
Tonnie van Hoorn,

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

Activiteiten en Reizen:
Tanja Maarschalk
tanjam@kpnmail.nl

tel. 06 51612669

Barcoördinator:
Joop Meijer,

Wat kun je doen als de
zorgaanbieder minder hulp geeft?

tel. 0626836649

Redactie Nieuwsblad:
redactie@kbo-ruwaard.nl

Zorgaanbieders hebben het door de coronaepidemie extra druk. Het lukt niet om overal
de ondersteuning te geven die mensen gewend
zijn. Kan uw zorgaanbieder niet alle taken uitvoeren, vraag dan aan familie, vrienden of buren om te helpen. Veel mensen werken nu
thuis of hebben door de epidemie minder werk.
Lukt het niet om deze problemen in uw eigen
omgeving op te lossen? Neem dan contact op
met de gemeente Oss. Samen met ONS wel-

Coördinator Nieuwsbriefbezorging:
Jo Romme,
jo-romme@ziggo.nl

tel. (0412) 630361

Coördinator ziekenbezoek:
Joke Berens

tel. (0412) 634927

D’n Iemhof:
Sterrebos 35, 5344 AR Oss
tel. (0412) 647900
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