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AGENDA  APRIL EN MEI 2012 

 
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 10.00 uur voorlichting: Voeding/leefstijl/omgeving 

vrijdag  27 april 18.00 uur Samen Eten 
 
dinsdag 1 mei  13.00 uur voorronden driebanden biljarttoernooi 

woensdag 2 mei  13.00 uur postzegelbeurs 
do/vrij 3/4 mei 13.00 uur voorronden driebanden biljarttoernooi 

ma/woe 7/9 mei 13.00 uur finale driebanden biljarttoernooi 
donderdag 10 mei 19.30  uur liederentafel 
woensdag  16 mei 14.00 uur kienen 

donderdag 17 mei   Hemelvaartsdag (soos dicht) 
dinsdag 22 mei 14.30 uur spreekuur Beter Horen (Sterrebos) 

vrijdag  25 mei 18.00 uur Samen Eten 
 

LIDMAATSCHAP KBO RUWAARD 

 
Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt opzeggen dan kunt u dat doen voor              

1 december bij de secretaris van KBO Ruwaard. Zijn adresgegevens staan achter in dit 

blad. Voor het lopende contributiejaar blijft u de volledige contributie verschuldigd. 
 

BRIDGE DRIVE VOOR SENIOREN 
 

KBO Ruwaard  organiseert op 13 april 

2012 in d’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss 
een bridge-drive voor senioren. Aanvang 

om 13.30 uur en deelnemers dienen om 
13.15 uur aanwezig te zijn. U kunt zich 

hiervoor per post aanmelden bij E. 
Boonstra, Beethovengaarde 92, 5344 CK 

Oss. (Bij aanmelding naam, naam 
partner, adres,  

speelsterkte A, B, C, D of E en 
telefoonnummer vermelden) 

 
 

De kosten bedragen € 10,00 per paar en 
dienen overgemaakt te worden op nr. 

1088.89.955 o.v.v. Bridgedrive KBO. 
Zodra het inschrijfgeld op bovenstaande 

rekening is bijgeschreven, is de 
inschrijving geldig. 

Er mogen maximaal 62 paren meedoen 
en de inschrijving eindigt op 4 april 

2012. Er zijn leuke prijzen in natura te 
winnen. 

 



 

AGENDA JAARVERGADERING KBO 

RUWAARD OP 24 APRIL 2012 

 
Tijd: 14.00 uur.  

Locatie: zaal 1 van d’n Iemhof 
 
1   Opening door de voorzitter 

2   Vaststellen agenda 
3   Mededelingen    

4   Notulen vergadering 2011 (is uitgedeeld) 
5   Jaarverslag 2011 (is uitgedeeld) 
6   Verslag penningmeester 

7   Verslag kascommissie 
8   Contributie 2013-2014 

9   Bestuursverkiezing 
10 Activiteiten / reisjes /voorlichtingen 
            Pauze 

11 Plannen voor de toekomst 
12 Afscheid Gerald Sanders 

13 Rondvraag 
14 Sluiting door de nieuwe voorzitter. 
 

ad agendapunt 9: Gerald Sanders treedt af 
en is niet herkiesbaar.  

Aftredend en herkiesbaar zijn Mieke 
Boonstra, Tonn Broeksteeg en Wiel Janssen. 
Gegadigden voor een bestuursfunctie 

kunnen zich tot uiterlijk 10 april melden bij 
het secretariaat met vijf handtekeningen die 

hem/haar ondersteunen.  
Het bestuur draagt René Doreleijers voor als 
nieuwe voorzitter 
 

 

CARNAVALSMIDDAG       

 

Vrijdag 17 februari 

hadden we wederom 
onze carnavalsmiddag in d’n Iemhof. 

Ondanks de enorme inspanning van de 
commissie carnaval, de aanwezigheid 

van de stads- en jeugdprins, diverse 
hapjes en consumptiebonnen, vragen wij 

ons af of we deze middag nog moeten 
blijven organiseren. De minimale 

belangstelling hiervoor geeft ons reden 
om hierover goed na te denken. 

Niettemin werden Mieke en Tonnie nog 
gedecoreerd door de stadsprins. 

 

MOTTO VOOR APRIL 

Vroeger was er ook een                            
’jeugd van tegenwoordig’ 

PAASMIDDAG                       
 

Na het succes van vorig jaar 
zal Ria van de Doelen wederom een 

workshop bloemschikken (paasstukje) 
verzorgen op dinsdag 03 april 2012. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria op 

tel. 637597. 
Zij zorgt voor het materiaal, maar het is 

handig een mesje en tangetje mee te 
nemen. 
De kosten zijn € 5,50 te betalen aan het 

begin van de middag. 
Als u niet aan de workshop wilt deelnemen: 

er worden weer eieren gekleurd, dus u bent 
van harte welkom om samen de paassfeer te 
proeven. 

 

KAARTEN                          

 

In elke seniorensoos wordt gekaart, onze 
bridgemiddag op donderdag is er een 

voorbeeld van. 
Maar verder is er tot nu toe weinig animo. 

Eén tafeltje rikken en één keer in de week 
jokeren. 
Zijn er onder onze 600 leden dan niet meer, 

die het leuk vinden een keer 
een kaartje te leggen? 

Jokeren, rikken, maar ook 
klaverjassen of canasta. 
U kent het spel niet?                  

Geeft niks, er zijn altijd collega kaarters die 
het u in een halve middag kunnen leren.  

Laat eens wat horen... organiseer eens een 
gezellig canastamiddagje met een kopje 
koffie en een borreltje. 

Het kan in principe op elke middag in de 
soos, op een heel enkele uitzondering (de 

middagen met kienen en postzegelbeurs) na. 
Laat de soos eens tot leven komen. 
 

Andere sporten kan ook, denk eens aan 
darten, dammen, schaken, maar ook sjoelen 

is toch leuk. 
 

85+ MIDDAG  
 

We zijn erg blij dat we het initiatief hebben 
genomen om voor onze leden van 85 jaar en 

ouder eens iets gezelligs te doen. 
Inmiddels zijn er al bijna 40 inschrijvingen. 
Zij krijgen nog een persoonlijk bericht over 

plaats en tijd. 
Wij als bestuur hopen de 85+ ers  een leuke 

middag te bezorgen. 



 
 
 
 
 
 
 

DURF TE SPELEN 
 

ALS DE KAT VAN HUIS IS… 
 
KOMISCH SPEL IN 2 BEDRIJVEN 
DOOR JEANNETTE COLIJN 
 
Korte inhoud: 
 
Johanna en Bart zijn al jaren getrouwd. Johanna is de baas en Bart is gelukkig met zijn duiven. 
Nu gaan Johanna en haar zuster een week naar Parijs en daar verheugt Bart zich op.  
Bart is de hele week thuis en wil veel tijd aan zijn duiven besteden.  
Daarnaast is hij van plan met zijn vrienden het glas heffen en te kaarten. 
 
De plannen worden danig verstoord door onverwachte gebeurtenissen. 
 
Hoe moet het als de vrouwen onverwacht terug komen? 
 
Speeldata: in D’n Iemhof: dinsdag  27 maart  20.00 uur 
 woensdag  28 maart  14.00 uur 
Toegangsprijs € 5,- 
Kop koffie of thee inbegrepen. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij: 

Soos KBO in d’n’Iemhof aan de bar 
   D. Kramer  da Costastraat 9 

Frans van der Lee. Thorbeckestraat 54 
   ’s Middags en ’s avonds aan de zaal 
 
Wij hebben dringend nieuwe leden nodig.  
Als u interesse hebt, meldt u dan aan bij Dirk Kramer (tel 632509) 

 

 

INSCHRIJFMIDDAG REISJES  

 
Maandagmiddag 12 maart 2012 om half 2 
stonden al enkele mensen te wachten om 

zich voor de diverse reisjes op te geven. 
De hele middag bleef het druk en het 

eindresultaat mocht er zijn. 
Floriade 56 nog 5 plaatsen over 

Kasteel Heeswijk 31 mag nog wat meer     
Kamelen melkerij 33 mag nog wat meer 
Dagreis Doesburg 90 nog ongeveer 15 

 
Dus er is overal nog plaats. 

Interesse? U kunt bellen met M. Boonstra 
tel. 642369 
 

 

SAMEN UIT ETEN 

 
Vrijdag 24 februari aten we bij restaurant  
De Groene Engel. Helaas was dat niet zo’n 

succes (kan ook eens gebeuren). Het was er 
te donker en te rommelig en het driegangen 

menu was erg karig. Gelukkig maakte de 
onderlinge sfeer heel veel goed. 

Vrijdag 30 maart gaan we naar een voor ons 
heel goed adres, n.l. restaurant De Waard in 
Heesch. 

Ook voor 27 april hebben we voor een 
bekend adres gekozen: De Kookerij in de 

Molenstraat in Oss 
U weet het: als u mee wilt gaan even een 
telefoontje naar 642369. 

 



WERKGROEP LEDENCONTACT 

 
De Werkgroep  Ledencontact is op 9 maart 
2012 onder leiding van Mieke Boonstra 

bijeen geweest.  
De werkgroep bezoekt zieken en tachtig 

jarigen. Zij krijgen een presentje gemaakt 
door Ria Reijkers. Bovendien ontvangen alle 
tachtig plussers en negentig plussers een 

verjaardagskaart. 
Jopie Blom schrijft condoleance kaarten. 

Kent u iemand die is overleden, bel:  
648204. 
De groep bestaat verder uit Aline Beunis,  

Sandra Broeksteeg, Henk Janssen, Ans Mali, 
Ria Reijkers, Gerald Sanders en Fien van 

Schaijik.   
Zijn er KBO-leden die zich aan willen sluiten?  
Bel 642369 en alles komt goed.  

 

VOORLICHTING VOEDING EN DE 

OUDERE MENS 
 
Wat gebeurt er in je lichaam als je ouder 

wordt. Wat is de samenhang met voeding? 
Hoe kun je je voeding aanpassen om zo 

gezond mogelijk  en fit mogelijk te blijven? 
Wat kun je zelf doen en wanneer zijn 

mogelijke aanvullingen nodig? 
Zijn voedingssupplementen noodzakelijk? 
Hoe kun je een zo goed mogelijke keuze 

maken uit het aanbod van supplementen?  
Is dieetmargarine nu wel of niet goed voor 

onze gezondheid? Wat zijn antioxidanten en 
waarom zijn die zo slecht voor ons? 
Dit zijn allemaal vragen die ons nu en dan 

bezig houden. We worden bestookt met 
allerlei gevraagd en ongevraagd advies 

aangaande voeding en 
voedingssupplementen. Inzichten 
veranderen en waarheden van eens, zijn nu 

andere waarheden. De reclamewereld en 
commercie spelen handig in op 

veranderingen.  
Deze ochtend wil ik u graag informatie 
aanbieden, om u de gelegenheid te geven de 

juiste keuzes te maken, nu of in de 
toekomst. 

Door de bomen het bos weer zien…. 

 

LIEDERENTAFEL 

 
Op donderdag 12 april 2012 wordt in d’n 

Iemhof weer de maandelijkse liederentafel 
gehouden. Het Iemhof Combo en de beide 

zangeressen staan weer klaar om er weer 

een leuke avond van te maken met volop 
liedjes van vroeger en nu.  
De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 

open vanaf 19.30 uur en de toegang is 
gratis. Steeds meer mensen weten de weg 

naar d’n Iemhof te vinden – u toch ook?   
 

DE JARIGEN IN APRIL: 

 
de dames: G.Baltissen-Hiep; J.Buijs-Buijs; 

M.v.Gestel-Ansems; A.Gooiker-Bergmans; 
J.Govers-Bartman; J.v.Hameren-Kalkman; 

H.v.d.Heijden-Belgers; J.v.Hinthum-
v.Herpen; J.Hoogeveen-Bakker; J.Huijs; 
R.v.Iperen; G.Janssen-Lelieveld; C.Kuijpers-

v.Hinthum; J.Kuiper-Jongsma; J.v.Lith; 
W.v.Loon; J.Martens-Cosijn; A.Niesten-

Knipa; W.Olnon; B.v.d.Rakt-Janssen; 
H.Schouten; E.Schreiner-Schwind; 
A.v.d.Sloot-Verhoeven; A.v.Valkenburg-

v.d.Burgt; C.v.d.Wielen-Jansen; 
C.Veldkamp-v.d.Brink; C.Verstegen-

Selhorst; H.v.Vliet-Broeksteeg; H.Vogels; 
T.Wildenberg; T.Zwagerman. 
En de heren: A.Broess; A.Colen; T.Gerritsen; 

M.v.Goor; A.Janssen; W.Janssen; P.Joseph; 
J.v.Lieverloo; F.v.Roessel; A.v.Santvoord; 

P.v.Santvoort; F.Timmermans; E.Winia; 
P.v.Sandvoort  
 

Alle dames en heren van harte proficiat 
 

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 
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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