Jaargang 25 – augustus 2020

Kopij inleveren voor 20 augustus 2020

Woensdag 26 augustus organiseren wij weer
onze jaarlijkse busreis. Dit jaar gaan we
naar een authentieke klompenmakerij in
Dussen. U wordt ontvangen met koffie/thee
en iets lekkers. Als u binnenkomt stapt u
wel honderd jaar terug in de tijd. De enthousiaste klompenmaker Peter Dekker vertelt u
alles over het oude ambacht en hij laat zien
hoe de klomp gemaakt wordt, dit gebeurt op
een zeer humoristische manier en met veel
anekdotes. Na deze demonstratie gaan we
aan tafel voor een lekkere koffietafel en mag
een kroketje natuurlijk niet ontbreken. Na de
lunch gaan we met de “Hank-o-Motief”, een
leuk treintje, de regio Altena verkennen en
tuffen we door naar Sleewijk. In Sleewijk
gaan we aan boord voor een prachtige rondvaart van 2 uur over de Boven Merwede en
de afgedamde Maas waar u alles verteld
wordt wat u te zien krijgt. Na de boottocht
stappen we weer in de bus en rijden naar
een gezellig restaurant waar we de dag afsluiten met een 3-gangendiner. We verwachten omstreeks 20.00 uur weer aan te komen
op het parkeerterrein van de Sterrebos.
Mede dankzij een bijdrage van het bestuur
van KBO Ruwaard kunnen we deze reis aanbieden voor € 59,50 per persoon. Niet leden
en introducés kunnen ook mee, als er plaats
is. Zij betalen € 69,50.
Inschrijven maandagmiddag 3 augustus a.s.
in onze soos in D’n Iemhof.
P.S. bij inschrijven houdt u ook 1,5 meter
afstand.

Agenda
ma 3 aug 14.00 uur inschrijven busreis
di 18 aug 10.00 uur bestuursvergadering
wo 26 aug
jaarlijkse busreis

Jaarvergadering
In april jl. was de jaarvergadering van KBO
Ruwaard gepland. Vanwege Corona beperkingen kon die helaas niet plaatsvinden.
Het KBO-bestuur probeert nu met het beheer van d’n Iemhof te regelen dat wij eind
september deze jaarvergadering kunnen
houden.
U krijgt dan bij het septembernummer van
het Nieuwsblad de uitnodiging en de agenda
aangeboden.
Verwachtend u hiermee voldoende te hebben
ingelicht,
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO Ruwaard.

Dagtocht 26 augustus 2020
Door het coronavirus hebben we dit jaar
maar één reisje kunnen organiseren en ondanks alle moeilijkheden hebben we besloten
dat de dagreis gewoon kan doorgaan. Het
enige nadeel is dat we in de bus allemaal
een mondkapje moeten dragen. (U MOET
ZELF ZORGEN VOOR EEN MONDKAPJE)
Verder wordt er geregeld, dat de 1,5 afstand
in acht wordt genomen zodat we toch nog
een gezellige dag kunnen hebben.
Na al dat thuiszitten is dit een welkome afleiding en we hopen dat er veel mensen met
ons mee willen.
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.
Horizontaal: 1 wapen 5 publiek vermaak 10 knaagdier 11 voorwerp 13 voorzetsel 14 aanslibbing 16 wier 18 pausennaam 19 titel 20 nonsens 23 bijwoord 24 eetgerei 26 indien 27 windrichting 29 pl. in Duitsland 31 lof bewijzen 32 muurholte 34 rekenopgave 36 een zekere
37 haarsmeer 39 ratelpopulier 40 soort koek 41 opstootje 42 papegaai 43 afslagplaats bij golf
44 hevig 46 tongstreling 48 plezier 51 spijskaart 53 wapen 55 paling 57 boei 59 oude lengtemaat 60 houten schaats 63 mijns inziens 64 zelfkant 66 vernis 67 slaapplaats 68 vrouwelijk
dier 69 pl. in Gelderland 71 nakomeling 72 metaal 73 naaktloper.
Verticaal: 1 land in Afrika 2 vragend vnw. 3 spil 4 vreemd 6 ijshut 7 muziekschijfje 8 nachtvogel 9 gemene opmerking 10 wenen 12 riem 14 deel van Engeland 15 projectieplaatje 16 grote
bijl 17 soort 20 waterdoorlatend 21 sprookjesfiguur 22 herkauwer 25 doorgang 28 ongeval 30
soort schaatsen 31 reusachtig 33 Europeaan 35 afgemat 36 pl. in Gelderland 38 Bijbelse priester 42 afwezig 43 deel van Oostenrijk 45 bede 47 monarch 49 plechtige gelofte 50 vallei
52 grappenmaker 54 open ruimte 55 woonschip 56 boogbal 58 muggenlarve 61 vruchtbare
plaats 62 land in Zuid-Amerika 65 scheepstouw 68 kledingstuk 70 maanstand 71 ter inzage.
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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 de colofon van het
Nieuwsblad. Zij kunnen u in contact brengen
met KBO Brabant voor uitgebreidere informatie.
Deze cursussen starten in het najaar van 2020
Cursus Belastinghulp: opleiding duurt 1 dag
en wordt gegeven op Dinsdag 27-oktober2020
of Maandag 2 november of Dinsdag 10 november 2020.
Cursus cliëntondersteuner: opleiding duurt
3 dagen nl. 15-09 2020, 29-09-2020en 06-102020 .
Cursus Thuisadministatie: opleiding duurt 1
dag en is op Dinsdag 17 November.
Cursus Vrijwillige Ouderenadviseur: opleiding duurt drie dagen en is op: dinsdag 29-102020, donderdag 05-11-2020 en
donderdag 12-11-2020.
Hebt u belangstelling: Eize Boonstra kan u
hierover meer vertellen, tel. 0620090244.

Cursussen 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 cliëntondersteuner is
een onafhankelijk persoon en heeft zwijgplicht.
C. Thuisadministratie: De thuisadministrateur,
ondersteunt ouderen die niet meer goed instaat 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

Bezorgers gevraagd
Vandaag hebt u wederom de Ons en het
Nieuwsblad van KBO Ruwaard ontvangen dat
door een aantal vrijwilligers wordt rond gebracht. Echter dat is niet het enige, de bladen
worden ook nog gesorteerd op wijk (bezorger)
en het Nieuwsblad en eventueel andere flyers
ingevouwen. Dit alles gebeurt onder leiding
van coördinator Jo Romme, die bij het bestuur
heeft aangegeven dat hij nog vrijwilligers kan
gebruiken als bezorger. Indien u dit zou willen
doen, het vergt enkele uren per maand, meld
u dan bij Jo Romme tel. 06 12704328 die u
kan vertellen hoe een en ander werkt.
Het bestuur van KBO Ruwaard bedankt u alvast voor uw aanmelding.
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Gevraagd

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

De redactie is op zoek naar een enthousiaste
medewerker, die in de toekomst eventueel een
aantal taken kan overnemen.
Maandelijks wordt het nieuwsblad gemaakt en
daarvoor moet de binnengekomen post netjes
geordend worden zodat het er toonbaar uitziet
en er geen tot weinig fouten in staan. Mocht u
geïnteresseerd zijn neem dan contact op met
Wiel Janssen tel. 06 33807852

Voorzitter:
Eize Boonstra,
eboonstra@ziggo.nl

tel: (0412) 642369

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

Kroonjarigen september 2020

Penningmeester:

70 jaar: mevr. M.J.F. Maas-Vorstenbosch

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

80 jaar: dhr. J.H. de Ruyter
dhr. J.T.S.M. van Zummeren

PR:

85 jaar: mevr. Gielis-Janssen
dhr. C.J.M. van der Heijden
dhr. C. Meijer

Tonnie van Hoorn,

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

Activiteiten en Reizen:
Tanja Maarschalk
tanjam@kpnmail.nl

Overleden
Met droefenis delen wij u mee dat de afgelopen maanden is overleden:
dhr. J.H. Ermers.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

tel. 06 51612669

Barcoördinator:
Joop Meijer,

tel: 06 26836649

Redactie Nieuwsblad:
redactie@kbo-ruwaard.nl

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

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 in het colofon op de achterpagina. Voor het lopende jaar
blijft u de volledige contributie verschuldigd.

tel: 06 12704328

Coördinator ziekenbezoek:
Joke Berens

tel: (0412) 634927

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

