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AGENDA  FEBRUARI EN MAART 2012 
 
woensdag   1februari 13.30 uur postzegelbeurs 
vrijdag         3 februari 18.30 uur H.Mis Sterrebos 
donderdag    9 februari 19.30 uur liederentafel 
woensdag  15 februari 14.00 uur kienen 
vrijdag      17 februari 14.00 uur carnavalsmiddag 
dinsdag     21 februari 19.30 uur filmavond Sterrebos 
vrijdag      24 februari 18.00 uur Samen Eten 
 
donderdag    1maart 10.00uur modeshow Sterrebos 
vrijdag     2 maart 10.00 uur voorlichting Ouderenadviseur RIGOM 
ma/vrij        5/9 maart   belastinghulp 
woensdag    7 maart 13.30 uur postzegelbeurs 
donderdag   8 maart 19.30 uur liederentafel 
woensdag   21 maart 14.00 uur kienen 
vrijdag       23 maart 10.00 uur inloop nieuwe leden 
dinsdag      27 maart 19.30 uur toneeluitvoering 
woensdag   28 maart 14.00 uur toneeluitvoering 
vrijdag       30 maart 18.00 uur Samen Eten 
 
 
 

BETER ZIEN 

In het kader van gezond  
ouder worden, kunt u op 21  februari een 
voorlichting bezoeken over “Beter zien”. 
In de Pinksterterp (achter de Paaskerk) 
zijn specialisten op het gebied van zien 
aanwezig, die eventuele oogproblemen 
kunnen doormeten. 
Als u denkt slechter te zien dan vroeger, 
ga er heen en leg uw probleem voor aan 
de optometrist. 
Deze voorlichting is een samenwerking 
van ANBO, PCOB en KBO 
 

MOTTO VAN DE MAAND 
 
Een glimlach die je wegstuurt 
komt ook weer terug 

KERSTVIERING 
 
Op woensdag 14 dec 2011 hield KBO-
Ruwaard haar kerstviering. Na de 
opening door de voorzitter dhr Sanders 
werden er enkele liederen gezongen door 
Pantarei. De kerstgedachte werd uitge-
sproken door pastor George Zeegers. 
Nadat Ons Genoegen nog enkele 
kerstliederen gebracht had werd de 
middag verder verzorgd door het 
Maaslands Senioren Orkest onder leiding 
van Harmen Klaver. Enkele liederen. die 
ook op de tafels lagen,  werden door de 
aanwezigen volop meegezongen. Voor de 
pauze las Wiel Janssen nog een 
kerstverhaal. Na de pauze van het MSO 
werden we nog getrakteerd op lekker 
warme hapjes. Iedereen ging met een 
tevreden gevoel naar huis. 
 



 

OUD EN NIEUW 
 
De oudejaars-borrel op 29 december 
werd bezocht door zo’n 50 leden. Er 
werd gretig gebruik gemaakt van de 
glühwijn en dhr Sanders wenste ons nog 
een goed uiteinde en vooral voorzichtig 
met vuurwerk. 
 
 
 
 
De nieuwjaars-receptie werd gehouden 
op 2 januari. Wij moesten onze 
voorzitter missen omdat hij op een 
welverdiende vakantie was, maar de 
toespraak door onze vice-voorzitter 
Mieke Boonstra was er niet minder om. 
 
 

SAMEN UIT ETEN. 
Het is al weer een tijdje geleden dat we 
met ons groepje uit eten zijn geweest. In 
het nieuwe jaar gaan we op de oude voet 
voort, te beginnen op vrijdag 27 januari 
bij restaurant de Ruwert. Dit keer lekker 
dichtbij in het winkel-centrum. U weet 
het, om half 7. 

Op 24 februari gaan we nog eens naar 
de Groene Engel in de Kruisstraat. Daar 
hebben we een 3-gangen keuze menu 
afgesproken. Als U mee wilt graag even 
een telefoontje (642369). 
 
 

BELASTINGINVULHULP 

 
Zoals U van ons gewend bent willen wij 
U dit jaar ook weer helpen bij het 
invullen van de belastingpapieren. 
De heer P van Hoven heeft toegezegd os 
terzijde te staan. In de week van 5 t/m 9 
maart a.s. zal dit gebeuren.  
U kunt zich hiervoor opgeven bij Tonnie 
van Hoorn:  telf.nr. 0611001548 
e-mail:  tonnievanhoorn@hotmail.com 
 

REIZEN 
 
De busreis naar de kerstmarkt in 
Oberhausen was zeer geslaagd en voor 
herhaling vatbaar, maar volgend jaar 
naar een andere natuurlijk. 

Ook de reis naar de senioren expo op 
vrijdag de 13e is gelukkig goed verlopen. 
Dankzij mevrouw Corry van Leur uit de 
Goldsmit-flat was de bus vol, ook al 
moesten enkele mensen op het laatst 
afzeggen wegens ziekte. Toch was het 
weer gezellig. 
 

                                           
Op 9 januari j.l. is de inschrijving 
geweest voor de 5 daagse reis naar 
Valkenburg. 
Er hebben zich tot nu toe ongeveer 35 
mensen aangemeld, maar het zou fijn 
zijn als er nog zo’n vijf 2-persoons 
kamers  bezet zouden worden. 
Misschien heeft U nog zin om mee te 
gaan, eventueel  samen met familie of 
vrienden (ze hoeven geen lid te zijn van 
de KBO). 
De reisbeschrijving vindt U in het 
nieuwsblad van november. Aanmelden 
telnr. 642369. 
 
 
Verder hebben we al weer diverse 
reisplannen voor 2012. Ik zal er nu een 
klein beetje over vertellen, maar in het 
volgende nieuwsblad leest U er alles 
over. 
Naast de jaarlijkse dagreis de tweede 
dinsdag in augustus gaan we ook met de 
bus naar de floriade in Venlo. Dit zal zijn 
op woensdag 2 mei. 
Natuurlijk hebben we in juli en augustus 
de z.g. zomer-activiteiten, 2 leuke 
middag-excursies met de auto.   
Het inschrijven voor alle reisjes is op:  
maandag 12 maart 2012. 
Noteer dit alvast in Uw agenda. 
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 plussers 
 
In het vorige Nieuwsblad kondigde het 
bestuur een verwenmiddag aan voor de 
85+ leden, maar tot onze grote schrik 
heeft nog niemand hierop gereageerd. 
Een middagje, samen met leeftijd-
genoten bij een kopje koffie of een 
borrel, wat bijpraten, oude koeien uit de 
sloot trekken, of er alleen maar een 
middagje uit zijn. 
Als u zich even opgeeft, (tel.nummers: 
624689; 646035; 642369) dan kunnen 
we met u afspreken of u gehaald en/of 
thuis gebracht wil worden. 
Doen hè, 't kan best leuk worden. 
 
 

COMPUTERCURSUS 
 
Op dit moment is de wachtlijst voor het 
volgen van een computercursus 
praktisch weggewerkt. Dus kunnen 
nieuwe kandidaten zich weer aanmelden. 
Men kan twee soorten cursussen volgen: 
een cursus voor beginners en een voor 
gevorderden. 
 
 
 
 
De cursussen worden één op één 
gegeven (één docent op één cursist). 
Bij de beginnerscursus krijgt men een 
map waarin een heldere opbouw en 
bediening van de computer staat. Deze 
map kost 12,50 euro en die mag men 
houden. 
Iedere cursus bestaat uit 3 lessen en 
kost 7,50 euro. 
U kunt zich opgeven bij dhr G.Delisse: 
tel 0412-631332. 
 
 
 
 
 
 

GRAAG GEDAAN! OSS  
 
Kan een vrijwilliger u een handje helpen? 
 
Het kan iedereen overkomen. Een klein 
ongemak of een fikse tegenslag, 
waardoor u even niet meer weet hoe het 
verder moet. Gelukkig zijn er dan vaak 
mensen in uw omgeving die er op alle 
manieren voor u zijn. Maar wat als dit 
sociale netwerk ontbreekt ? 
 
Via Graag gedaan! Oss kunnen de 
volgende diensten worden geleverd: 
bezoekje aan huis, voor de eerste keer 
mee naar een activiteit, hand- en 
spandiensten, computerhulp, 
boodschappen doen, begeleiding naar 
het ziekenhuis, terminale zorg (in eigen 
woonomgeving of in hospice de Oase), 
telefooncirkel, oppas voor mensen met 
beperking, vervoer op maat. 
 
Graag gedaan! Oss is bereikbaar via 
telefoonnummer 0412-653248 van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur of via e-mail: 
graaggedaan@rigom.nl 
 
Bij de bar liggen folders met betrekking 
tot Graag gedaan! Oss 
 

PUBLICITEIT 
 
Wij zoeken iemand onder onze 600 
leden, die zich geroepen voelt om 
publiciteit voor de afdeling te gaan 
voeren? 
Contacten onderhouden met D-tv, een 
oproep tot kienen in Regio-Nieuws; een 
stukje in de Rucreant, deelnemen aan de 
redactie van 't Nieuwsblad enz. Wie gaat 
dit doen ? 
Les- en informatiemateriaal is aanwezig. 
Er wordt helemaal niet verwacht dat u 
een ervaren journalist bent, maar als u 
het leuk vindt om dit uit te bouwen bent 
u van harte welkom. 
Neem even contact op met één van de 
bestuursleden, en we komen met u 
praten. 

mailto:graaggedaan@rigom.nl


 

CARNAVAL 
  
Op vrijdag 17 februari is er weer onze 
jaarlijkse carnavalsmiddag. De zaal gaat 
open om 13.30 uur en we rekenen op 
de komst van veel leden eventueel met 
introducé. 
We maken er een hele gezellige middag 
van met carnavalsmuziek van Michel en 
partner afgewisseld met een plaatje van 
onze eigen DJ Wiel, tonprater Rien 
Bekkers en op het eind bezoek van onze 
stadsprinsen Dook 1 en Cas  (jeugdprins) 
met hun gevolg en hofkapel. 
Voor een hapje en een drankje wordt 
gezorgd. 
Dus tot vrijdagmiddag 17 februari. 
Verkleed graag maar is niet verplicht. 
 
 

DURF TE SPELEN 
 
Onze toneelclub Durf Te Spelen treedt 
weer voor U op. 
Het stuk heet "als de kat van huis is". 
De speeldata zijn dinsdag 27 maart om 
20.00 uur en woensdag 28 maart om 
14.00 uur. 
De toegangsprijs is 5 euro inclusief een 
kop koffie of thee. 
 

NIEUWE LEDEN 
 
De geplande bijeenkomst voor nieuwe 
leden op 23 maart komt te vervallen. 
Eén van de redenen is het groot aantal 
mutaties in het ledenbestand sinds  
1 januari, terwijl deze bijeenkomsten in 
het verleden zeer matig werden bezocht. 
Wel houden we op die vrijdag (23 maart) 
een inloopochtend in de soos, waarop 
alle nieuwe leden (laatste jaar lid gewor-
den) welkom zijn en onder genot van 
een kopje koffie informatie kunnen 
krijgen over het wel en wee van de  
KBO Ruwaard. 
U kunt dus gewoon binnenlopen, maar 
we maken er geen officiële vergadering 
van. 
 

DE JARIGEN 
 
Jarigen in februari  
 
de dames: C.v.Amstel-Zwarts; P.Arts; 
C.v.Bakel; N.Botha-Sasburg; T.Crijns-
Zeegers; D.v.Dijk-Nooijen; M.v.Hasselt-
Hurkmans; A.Ijzendoorn-v.Moorst; 
J.Jacobs; A.Juurlink; M.Lagarde-Rijkers; 
C.v.Lieverloo-v.d.Coevering; W.de Lizer; 
M.Neelen; J.Paardekooper; L.Romme-
v.d.Loop; M.v.Santvoort-Ondersteijn; 
J.Schuurmans-v.Wetten; M.Thoonen-
Prince; M.v.d.Ven-v.Heeren; W.Welten-
v.Nuland. 
 
En de heren:J.v.Amstel; H.v.d.Bolt; 
J.v.d.Broek; A.Broeksteeg; N.Broers; 
P.v.Duijnhoven; P.Hoven; 
E.v.Iersel; T.v.Kalmthout; P.Luijben; 
M.Peters; W.Thoonen; L.Zeijlemaker; 
M.Zwiers. 
 
Allemaal weer hartelijk gefeliciteerd 
 

KBO AFDELING RUWAARD 
http://www.kbo-ruwaard.nl              
info@kbo-ruwaard.nl 
Voorzitter:  
G. Sanders tel: (0412) 624689  
g-sanders@wanadoo.nl 
Vice-voorzitter & activiteiten: 
M. Boonstra, tel: (0412) 642369 
eboonstra4@ziggo.nl  
Secretariaat & ledenadministratie: 
P. Hessels, Van der Brugghenstraat 3, 
5344 KT Oss. tel: (0412) 646035 
pjhessels-c@telfort.nl  
Penningmeester:  
T. Broeksteeg, tel: (0412) 640418 
Bankrekeningnr.  
KBO-Ruwaard 1704 35 563  
Activiteiten: 
T. van Hoorn, tel: (0412) 850773 
tonnievanhoorn@hotmail.com  
Activiteiten & redactie 
W. Janssen, tel: (0412) 643889 
wjm.janssen@zonnet.nl 
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