
 

Jaargang 17 -  april 2012                                                                   Kopij inleveren voor 16 mei 2012 

 

AGENDA MEI EN JUNI 2012 

 

dinsdag 1 mei 13.00 uur voorronden driebanden biljarttoernooi 

woensdag 2 mei 13.00 uur postzegelbeurs 
woensdag  2 mei  bustocht Floriade 

do/vrij 3/4 mei 13.00 uur voorronden driebanden toernooi 
ma/woe 7/9 mei 13.00 uur finale driebanden toernooi 

donderdag 10 mei 19.30 uur liederentafel 
woensdag  16 mei 14.00 uur kienen 

donderdag 17 mei  Hemelvaartsdag (soos dicht) 
vrijdag 18 mei  d’n Iemhof en dus soos gesloten 

dinsdag 22 mei  ledendag KBO Brabant / Eindhoven. 
dinsdag 22 mei 14.30 uur informatie thuisadministratie / Sterrebos 

woensdag 23 mei 09.30 uur Jeu de boules / Rusheuvel 
vrijdag  25 mei 18.00 uur Samen Eten 

maandag 28 mei 14.30 uur activiteitenmarkt / Sterrebos 

 
maandag 4 juni  vijfdaagse vakantie / Valkenburg 

woensdag 6 juni 13.00 uur postzegelbeurs 
donderdag 7 juni  KBO Ruwaard jarig – 45 jaar 

donderdag 14 juni 19.30 uur liederentafel 
woensdag 20 juni 14.00 uur kienen 

vrijdag 29 juni 18.00 uur Samen Eten 
 

 

JAARVERGADERING 

Denkt u er nog aan?       

Algemene ledenvergadering (jaarverga-
dering) op dinsdag 24 april. 

Tijd: 14.00 uur;  
Locatie: de grote zaal van d'n Iemhof. 

Op deze middag zullen we ook afscheid 
nemen van onze voorzitter, Gerald San-

ders en kiezen we een nieuwe voorzitter. 
Wij verwachten een grote opkomst! 

 
Het jaarverslag 2011 en de notulen van 

de vorige jaarvergadering liggen voor 
iedereen op de tafels. 

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2011 

 

Eén van de agendapunten van de jaar-
vergadering van 24 april 2012 is het fi-

nanciële jaarverslag over 2011. De pen-
ningmeester geeft daarbij inzage in de 

begroting en de actuele kosten van 
2011, de balans per 31 december 2011 

en de begroting van 2012.  

Veel cijfers en die staan allemaal op pa-
pier.  

Leden van KBO Ruwaard die interesse 
hebben in deze cijfers kunnen dit vanaf 

heden kenbaar maken bij de secretaris, 
tel. 646035. Hij zal dan zorgen voor vol-

doende kopietjes tijdens de vergadering. 



LEDENADMINISTRATIE 

                                                

Op dit moment wordt ons 
ledenbestand aangepast om 

te kunnen implanteren in het 

bestand van KBO-Brabant. 
Van enkele leden ontbreken wat gege-

vens, o.a. de geboortedatum. 
Deze personen hebben al een briefje ge-

had, om e.e.a. te kunnen melden. 
Verder ontbreekt van een groot aantal 

leden de inschrijfdatum, omdat daar in 
het verleden geen aandacht aan werd 

geschonken. We geven voor iedereen 
door 1 januari 2000, tenzij u precies 

weet wanneer u vóór 2000 lid bent ge-
worden. 

Met een beetje hulp, kunnen we de ad-
ministratie weer goed op de rit krijgen. 
 
 

BILJARTEN 

                                      

Ook dit jaar bestaat er 
weer veel belangstelling 

voor het driebanden-
toernooi voor senioren. 

Na twee jaren experimenteren wordt dit 
jaar het toernooi officieel georganiseerd 

door KBO Ruwaard. Op vijf plaatsen kunt 
u de voorronden meemaken. 

Maandag 23 april en woensdag 25 april 
worden bij ons de voorronden gespeeld 

met twee poules van vier personen. 

De finales worden georganiseerd in de 
week na Pinksteren op dinsdag 29 mei, 

woensdag 30 mei en vrijdag 2 juni met 
twee poules van vier finalisten 

 
 

REIZEN EN REISJES 2012 

 

De brieven voor de Floriade zijn al de 
deur uit. Ze worden zoals altijd bezorgd 

door onze privé postbode Tonnie. (be-
dankt daarvoor) We gaan op woensdag  

2 mei met een volle bus, dus dat moet 
leuk worden. 
 
 

SCHAKEN 

 
In september starten we een nieuwe ac-

tiviteit: een competitie schaken. 
Hebt u belangstelling laat het ons weten. 

Clubleider is Rien Zwiers. Voor informa-
tie: tel. 648851.  

Ook kunt u zich aanmelden bij de secre-
taris Peter Hessels. Deze zal dan uw ge-

gevens doorgeven aan de clubleider. 
De competitie loopt van september tot 

mei elke dinsdag vanaf 14.00 uur. 
Het bestuur wenst u allen sportieve wed-

strijden en hoopt een waardige winnaar 
te mogen begroeten, die met een nieuwe 

wisseltrofee aan de haal gaat. 

 
 

85+ERS  SAMEN 

 

Op donderdag 12 april was het zover. 

Zo'n 36 leden, die de gezegende leeftijd 

van 85 jaar te boven waren, bezochten 
het restaurant De Ruwert om eens gezel-

lig oude koeien uit de sloot te halen. 
 

Hé ben jij er ook nog?? Da's lang gele-
den. Krakende wagens... 

 
Enkele leden waren door vrijwilligers op-

gehaald en netjes ’in de kroeg’ afgele-
verd en zaten al gauw aan de koffie (of 

grote glazen choc met slagroom) met 
iets lekkers. 

Onze hofmuzikant Michel bracht de sfeer 
erin en Nel Trommelen wist met haar 

gedichten en andere voorlees-verhaaltjes 

het gezelschap te amuseren. 
Na de koffie werd er al snel overgescha-

keld op andere lekkere drankjes, waarbij 
hartige hapjes werden gepresenteerd. 

Voorzien van een paar flessen wijn (ge-
schonken door De Ruwert) chocola en 

bloemen van een loterij, keerden we om 
half vijf voldaan naar huis terug. 

 
Gehoord in de wandelgangen.....  

't was hartstikke leuk en gezellig. 
 

 
 



ORGEL 

                                    
Het staat er nog steeds, 

en begint zich steeds 
eenzamer te voelen. 

Wij, KBO Ruwaard, heb-
ben een mooi orgel cadeau gekregen, 

maar er wordt nog steeds niet op ge-
speeld. 

Wie, oh wie, bijt het spits af en ontplooit 
zijn muzikale talenten tijdens de jaarver-

gadering? 
Neem even contact op met een van de 

bestuursleden en het instrument wordt 
voor u in gereedheid gebracht. 
 
 

SAMEN ETEN 

                                        

Wat was het weer gezel-
lig bij restaurant De 

Waard in Heesch. Welis-
waar met  iets minder 

deelnemers, maar een 
perfecte bediening en 

dito menu. Alles liep op rolletjes en 
iedereen keerde tevreden huiswaarts. 

 
Vrijdag 27 april gaan we naar restaurant 

De Kookerij in de Molenstraat, ook een 

geliefd adres. 
 

Op 25 mei is Mieke er niet dus hebben 
we bij een voor ons bekend adres afge-

sproken namelijk bij restaurant Van de 
Schoot, op de hoek van de Kromstraat. 

In juni gaan we iets nieuws proberen. 
Belt u even als u mee wilt gaan eten? 

642369. 
 

 
 

 
 

MOTTO VOOR DE MEIMAAND  

 
Wie te vroeg juicht, 

heeft toch alvast plezier gehad. 
 

 
 

KBO RUWAARD OP INTERNET 

 
Sinds enige tijd heeft 

KBO-Ruwaard weer 
een internetsite. Hier-

op kunt u een aantal 
dingen terug vinden, 

die van belang kunnen zijn (agenda, 
nieuwsblad) of leuk zijn om te zien (fo-

togalerij of activiteiten). 
Wij hebben geprobeerd om de activitei-

ten, die er gedaan worden, in beeld te 
brengen. Ook de bestuurssamenstelling 

wordt gepresenteerd en in beeld ge-
bracht. Tevens kunt u er de agenda van 

de komende tijd op vinden. Ook als u 

iets heeft, waarvan u denkt: dat is inte-
ressant voor andere leden, meldt het 

ons, dan zorgen wij dat het op de site 
komt onder de rubriek Inbreng Leden.  

U vindt de site op www.kbo-ruwaard.nl 
 

 

AFSLUITING LIEDERENTAFEL 

 

Op donderdag 10 mei wordt in D’n Iem-
hof het liederentafelseizoen afgesloten. 

Acht reuze gezellige zangavonden gingen 
hier aan vooraf en deze negende keer 

gaan we er een extra mooie avond van 

maken.  Het Iemhof Combo en de beide 
zangeressen staan weer klaar om voor u 

een heel gevarieerd programma met 
mooie nummers te presenteren. Als ex-

tra verrassing zal ook het bekende  
C-Manskoor uit Nuland optreden dat een 

aantal mee te zingen zeemansliederen 
ten gehore zal brengen. 

Dus wordt het deze keer in D’n Iemhof 
wel een heel gezellige en gevarieerde 

zangavond. 
Sluit u aan bij onze vaste groep bezoe-

kers, u bent van harte welkom! En om-
dat het voor dit seizoen de laatste avond 

is, mag u hem beslist niet missen! 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur en de toegang is 

gratis. Dus graag tot 12 mei in de grote 
zaal van D’n Iemhof, Sterrebos 35 te 

Oss! 
 

http://www.kbo-ruwaard.nl/


BRIDGEDRIVE KBO RUWAARD 

 
Op vrijdag 13 april 2012 werd voor de 

17e keer een bridgedrive voor 
senioren georganiseerd door KBO Ru-

waard. Er namen 60 paren aan deel 
waarbij in vijf lijnen 24 spellen per lijn  

werden gespeeld. Voor velen was het 
een gezellige en ontspannen middag. 

Onder het genot van een hapje en een 
drankje verliep alles naar wens 

De deelnemers waren op sterkte inge-
deeld en rond 17.15 uur was de 

uitslag bekend. 
 

Hierbij de uitslag, de eerste drie per lijn: 

 
Lijn A : 1. heren Janssen & Van Dinther 

2. mevr. Van Valkenburg &  
    de heer Breurkens 

            3. dames Van de Broek &  
     Van de Wetering. 

Lijn B : 1. dames Roes & Bogaerts 
 2. echtpaar Van de Heijden 

 3. echtpaar Banken 
Lijn C : 1. heren Spierings & Lucius 

2. mevr. Van Laarhoven &  
    de heer Kostman. 

 3. dames Ensink & Van Tilburg 
Lijn D : 1. echtpaar Oosterhout 

 2. echtpaar Gijsbers 

 3. echtpaar Ambaum 
Lijn E :  1. dames Berten & Rasing 

 2. de heer Van de Heuvel &  
     mevr. Hoeks 

       3. heren Van Brunschot &  
     De Ruiter 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd en tot 

het volgend jaar! 
 

LIDMAATSCHAP KBO 

 

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

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

het colofon. Voor het lopende contribu-
tiejaar blijft u de volledige contributie 

verschuldigd. 
 

DE JARIGEN VAN DE MAAND MEI 

 

Dames: G.v.Bakel; M.Bloemers; J.Blom-
Voogd; L.v.d.Bolt-d.Kleijn; A.Boon; 

M.v.d.Bosch-Wittenboer; H.v.d.Brink-

Schoenmaker; E.Dwarswaard; 
A.Eijsvogels-v.Ballegooij; E.v.Ettinger-

Marree; E.Gijsbers-v.Riel; M.Govers; 
M.Gunsing-Wiegers; H.v.Haare; 

M.Hartogs; C.Henraat; M.Huisman-
Muusze; C.Jansen-v.d.Camp; F.d.Lange-

v.Meeuwsen; M.v.d.Lee-v.Grunsven; 
G.v.Leur-Schuurmans; P.Molenaar-

v.d.Hagen; W.Mutsaers-Wouters; 
M.Naus; A.v.d.Putt; J.d.Raat-Baselaar; 

J.Spindler; J.v.d.Steen; A.Timmermans; 
W.d.Vries-v.Santen. 

Heren: L.v.Berkom; J.d.Engelsen; 
J.v.d.Heuvel; M.v.Horne; T.Huisman; 

B.Jansen; J.Kersten; J.v.Maasacker; 

A.Meeuwsen; B.Moens; V.Nguyen; 
P.v.Niftrik; G.d.Poot; J.Romme; 

F.Timmermans; S.Tinnebroek; 
A.v.Veghel; H.d.Vocht; A.v.Zuijlen 

 
Allemaal 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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