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AGENDA MAART EN APRIL 
  
donderdag 1 maart 10.00 uur modeshow Sterrebos 
vrijdag 2 maart 10.00 uur voorlichting RIGOM 
vrijdag  2 maart 18.30 uur H.Mis (Sterrebos) 
ma/vrij 5/9 maart   belastinghulp 
woensdag 7 maart 13.30 uur postzegelbeurs 
donderdag 8 maart 19.30 uur liederentafel 
maandag 12 maart 14,00 uur inschrijven dagreisjes 
zondag 18 maaer 14.30 uur Heilig Avondmaal viering (Sterrebos) 
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 
 
dinsdag  3 april  14.00 uur paasviering 
woensdag 4 april  13.30 uur postzegelbeurs 
donderdag 5 april  17.00 uur Goede Week viering (Sterrebos) 
vrijdag 6 april    Goede Vrijdag ( soos gesloten) 
donderdag  12 april 14.00 uur 85+ middag 
donderdag 12 april 19.30 uur liederentafel 
vrijdag  13 april 14.00 uur bridgedrive 
woensdag 18 april 14.00 uur kienen 
dinsdag  24 april 14.00 uur jaarvergadering KBO Ruwaard 
vrijdag  27 april 18.00 uur Samen Eten 
 
 

LIDMAATSCHAP 
indien U uw lidmaatschap van de KBO in Brabant wilt opzeggen dan kunt U dat doen bij de 
secretaris van KBO-Ruwaard. Zijn adresgegevens staan achter in dit blad. 
 
 
 

COMPUTERCURSUS 
 
In het februarinummer van 't Nieuwsblad 
schrijft Gerard Delisse, dat een 
computercursus in onze computerhoek  
€ 7,50 kost voor 3 lessen. Dit moet zijn 
5 (vijf) lessen. 
Gezien echter de problemen die de 
RIGOM heeft met het in stand houden  

 
van de computerhoeken ten gevolge van 
de korting op de subsidie, vragen wij u 
deze ontwikkeling te blijven volgen. 
Het bestuur beraadt zich over een 
andere organisatievorm. 
 
 



 

 

 

 

AGENDA JAARVERGADERING KBO-
RUWAARD 24 april 2012 
Tijd  14.00 uur 
Locatie  zaal 1 van d'n Iemhof. 
 
2  Vaststellen agenda 
3  Mededelingen / afmeldingen 
4  Notulen 2011 
5  Jaarverslag 2011 
6  Verslag penningmeester 
7  Verslag kascommissie 
8  Contributie 
9  Bestuursverkiezing: 
    Gerald Sanders treedt af en is niet 
    herkiesbaar. 
    Aftredend en herkiesbaar Mieke Boonstra, 
    Tonn Broeksteeg en Wiel Janssen 
    Het bestuur draagt René Doreleijers voor 
    als nieuwe voorzitter. 
    Gegadigden voor een bestuursfunctie 
    kunnen zich tot uiterlijk 10 april 
    melden  bij het secretariaat met 5  
    handtekeningen die hem/haar  
    ondersteunen 
10 Activiteiten / reisjes / voorlichtingen 
   Pauze 
11 Plannen voor de toekomst 
12 Afscheid Gerald Sanders 
13 Rondvraag 
14 Sluiting door de nieuwe voorzitter 
 
 
 
 
 
 

BAR EN SOOS. 
De soos in d’n Iemhof is alle dagen van de 
week ’s middags vanaf 13.30 tot 17.00 
geopend voor diverse activiteiten. Daarnaast 
zijn er ieder jaar enkele grotere activiteiten 
zoals een kerstmiddag, carnavalsmiddag, 
oud en nieuw viering etc. Een enkele keer is 
de soos ’s avonds geopend, bij een 
toneeluitvoering van de toneelclub, opening 
van het seizoen. 
Bij al deze activiteiten wordt ook gebruik 
gemaakt van de bar in deze soos, u kunt 
daar een kopje koffie, glaasje fris, biertje of 
borreltje drinken, dat wordt ingeschonken 
door een vrijwilliger. 
Deze vrijwilliger, net zoals u een lid van KBO 
Ruwaard, stelt een gedeelte van zijn of haar 
vrije tijd ten dienste van de andere KBO 
leden. De laatste tijd wordt het door 

opzeggen en langdurig ziek zijn van 
vrijwilligers steeds moeilijker de bar met 
voldoende personen te bezetten.  
We hebben dus voor nu en voor de toekomst 
een aantal vrijwilligers nodig en wij doen dan 
ook een dringend beroep op u allen, u te 
melden als bardienstvrijwilliger. Het is echt 
niet moeilijk om een glaasje of een kop 
koffie te serveren. Indien u er iets voor voelt 
om een middag in de week dan wel 
incidenteel een bardienst te doen, dan kunt 
u zich opgeven bij Eize Boonstra tel. 642369. 
Alvast hartelijk dank voor uw positieve 
reactie. 
 
 
 

OUDERENADVISEUR 
Veel ouderen hebben al 
eens gehoord van de 
ouderenadviseurs van 
RIGOM. Dat is ook niet zo 
vreemd, want de 
ouderenadviseurs zijn al 
15 jaar actief in Oss en in 
het Maasland. Ze reageren op vragen die 
worden gesteld via de telefoon op het 
RIGOM-kantoor in het Anton Jurgenshuis. 
Ook worden jaarlijks vele honderden 
huisbezoeken afgelegd bij ouderen met 
vragen of problemen.  
De ouderenadviseurs van RIGOM  bieden 
actief een huisbezoek aan, ook als nog geen 
vragen of problemen zijn, om informatie te 
geven over zaken die voor ouderen van 
belang kunnen zijn, nu of in de toekomst. 
Van dit aanbod wordt gretig gebruik 
gemaakt. 
De ouderenadviseurs, vrijwilligers en 
professionals, geven informatie en advies op 
een heel breed terrein: wonen, welzijn, zorg 
en financiën. De dienstverlening van de 
ouderenadviseur is gratis.  
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 
vrijdag 2 maart van 10.00 tot 12.00 uur in 
De Iemhof zal een ouderenadviseur de 
werkwijze uitleggen en aan de hand van 
voorbeelden toelichten met welke soort 
vragen ouderen en hun mantelzorgers 
terecht kunnen.  
De ouderenadviseurs van RIGOM zijn 
telefonisch bereikbaar op werkdagen van 
9.00 tot 16.00 uur via telefoonnummer 
(0412) 65 32 30 
 

 



 

 

 
VERTREK VOORZITTER G. SANDERS  
 
Tijdens de jaarvergadering van de KBO-
Ruwaard op dinsdag 24 april a.s. zal onze 
voorzitter Gerald Sanders voor de laatste 
keer de voorzittershamer hanteren. 
Ongeveer 20 jaar heeft hij aan deze functie 
met hart en ziel gestalte gegeven. 
Natuurlijk zijn wij allen hem hiervoor 
bijzonder dankbaar en wij willen dit door 
middel van een attentie ondersteunen. 
Zijn er leden die iets willen doen of een 
bijdrage willen doneren graag een 
telefoontje naar de secretaris 646 035 
Bij de volgende uitgave van het nieuwsblad 
komt er zeker meer informatie. 
 

KIENEN  
 
Op algemeen verzoek gaan we weer kienen 
zoals we vroeger deden. 
We spelen vanaf maart weer 6 ronden met 
resp. 1, 2 en 3 rijtjes en daarna een extra 
ronde voor een verrassingsprijs. 
De voorbereiding van de kienmiddag kost 's 
morgens wat tijd. Er moeten boodschappen 
worden gedaan en de tassen ingepakt. 
Graag zouden we zien dat er nog een paar 
enthousiaste kieners incidenteel mee willen 
helpen met het sjouwwerk. 

 

                      
SCHAKEN 
 
In september start er een nieuwe competitie 
schaken. 
Hebt u belangstelling laat het ons weten. 
Clubleider is dhr. Rien Zwiers. Voor 
informatie: tel. 0412-648851.  
Ook kunt u zich aanmelden bij de secretaris 
Peter Hessels. Deze zal dan uw gegevens 
doorgeven aan de clubleider. 
De competitie loopt van september tot mei 
elke dinsdag vanaf 14.00 uur. 
Het bestuur wenst u allen sportieve 
wedstrijden en hoopt een waardige winnaar 

te mogen begroeten, die met een nieuwe 
wisseltrofee aan de haal gaat. 
 

INLOOPOCHTEND NIEUWE LEDEN 
 
Op 23 maart 2012 is 's morgens de soos 
open vanaf 10.00 uur. 
Nieuwe leden, dat wil zeggen die in 2011 of 
2012 lid zijn geworden, kunnen komen 
kennismaken met het bestuur en met elkaar 
en een kopje koffie drinken. 
Vragen staat vrij. Welkom ! 
 
 

SAMEN UIT ETEN. 
 
Het was weer gezellig met 20 mensen in het 
restaurant van de Ruwaard. Volop keus uit 
gerechten, een vlotte en vriendelijke 
bediening bij zoveel mensen. Ja het was 
leuk, die houden we erin, zeggen ze dan. 
Vrijdag 24 februari gaan we om 18.30 uur 
naar restaurant de Groene Engel. Daar is 
een eenvoudig 3 gangen menu afgesproken. 
Prijs á € 20,00 en drankjes op een briefje 
schrijven. 
Vrijdag 30 maart gaan we iets luxer eten n.l. 
naar restaurant de Waard in Heesch. Ook 
hier een driegangen keuze menu voor  
€ 22.50. 
Belt U even als U mee wilt gaan eten.  
Tel.nr. 642369. 
 
 

MOTTO VAN DE MAAND 
 
Zwijgend denken 
zal niemand krenken. 
 
 
 
 

CONTRIBUTIE AL BETAALD? 
 
Alle leden van KBO Ruwaard hebben bij het 
Nieuwsblad van november vorig jaar een 
brief ontvangen over het betalen van de 
contributie.  
Tot nu toe hebben vierhonderdtachtig leden 
positief gereageerd op die oproep: zij 
hebben hun contributie op tijd betaald! Dus 
voor 1 maart 2012. 
Hoe zit het met u? 

 

 



 

 

Vragen? Bel: 640418. 
 
Penningmeester KBO Ruwaard 
 

BRABANTS DE KORTSTE TAAL 
 
 Nederlands 
 
Dit behoort tot de mogelijkheden 
Hieromtrent kunnen wij u geen enkele 

zekerheid bieden 
Zou u dat eens willen herhalen 
Ligt dat in de lijn der verwachtingen 
Dit wordt als bijzonder spijtig ervaren 
Hetgeen u vertelt verbaast mij ten zeerste 
Ik heb hierover een afwijkende mening 
Ligt dit binnen het kader van uw 

bevoegdheden 
Hiermee denk ik geen problemen te 

ondervinden 
Deze informatie is geheel nieuw voor mij 
 
 
Vergaderingen kunnen dus tot een kwart 
worden ingekort 
 
                                         

JARIGEN IN MAART          
 
De dames: G.Albrecht; W.v.Breugel; 
J.v.Dielen-Dekkers; H.v.Druenen-
v.Roosmalen; R.v.Erp-Haerkens; 
B.v.Gennip; K.v.Goor-Bezemer; M.Habing; 
A.v.Halteren; J.Hartoch; M.v.d.Heijden-
d.Louw; J.Hendriks-Stein; D.Kats-v.d.Elzen; 
L.Meeuwsen; W.Naderman-Kreutz; 
J.Nederveen; C.Neve; L.Nijenhuis; J.Peters-
Tukker; A.Schuijers-v.Boxtel; J.Seidel-
Groenhuysen; I.Sips-Muris; M.Tiellemans-
Heesakkers; P.v.Tilburg-Boll; E.v.Tol-
Postma; T.d.Vocht; A.v.d.Water; 
W.v.d.Weerdhof-Janssen; A.Weinberg-
Bakels; L.v.d.Wetering; H.v.d.Wielen-
v.d.Venne; M.Zwiers. 
 
En de heren: W.Berends; J.Boon; C.Bos; 
P.Boumans; J.Cox; G.Debets; J.v.Druenen; 
W.v.d.Heijden; G.Kroezen; H.Lennaerts; 
J.v.Lit; F.Megens; G.Megens; A.Olthof; 
L.Peeters; T.Reijs; J.Schenk; H.Smits; 
J.Spijkers; J.Steenvoorden; M.Tiellemans; 

W.v.Valkenburg; P.Velthuis; M.Verhoeven; 
F.Waber. 
 
Allen hartelijk gefeliciteerd. 
 
 

 
   Brabants 
 
Da ken. 
 
Ge wit noit nie. 
Wa ? 
Zou da ? 
Da’s sund. 
Wa zedde nou ? 
Das nie. 
 
Meude gaai da wel ? 
 
Hendig zat. 
Daor wit ik niks van. 
 
 
 
 
 

KBO AFDELING RUWAARD 
kboruwaard@gmail.com 
 
Voorzitter:  
G. Sanders tel: (0412) 624689  
g-sanders@wanadoo.nl 
Vice-voorzitter & activiteiten: 
M. Boonstra, tel: (0412) 642369 
eboonstra@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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