
 

Jaargang 17 – mei 2012                                                                      Kopij inleveren voor 11 juli 2012 

 

AGENDA JUNI EN JULI 2012 

 

vrijdag   1 juni 13.00 uur finale driebanden biljarttoernooi  
vrijdag   1 juni  09.00 uur Fittest (Sterrebos) 

vrijdag    1 juni   18.30 uur H. Mis (Sterrebos) 
zondag   3 juni 13.00 uur Hobby en Promotiemarkt – Elzenhoek park 
maandag   4 juni   vertrek 5 daagse vakantie in Valkenburg 

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

woensdag 20 juni  14.00 uur kienen 
zondag 24 juni  14.30 uur Heilig Avondmaalviering. (Sterrebos) 
vrijdag  29 juni  18.00 uur Samen Eten 

 
woensdag  11 juli   zomer/middag excursie 

 16 juli – 13 aug  Iemhof gesloten 
    soos open van 13.00 tot 15.30 uur 

 
 

DANKWOORD 
 

Op 24  april was het dan zo ver, de laatste 
ledenvergadering en toen een afscheid dat 

fantastisch was. 
Veel leden en genodigden aanwezig waaron-
der mijn dochters en kleinkinderen, een hele 

fijne verrassing. 
Veel lovende woorden en ook een erelid-

maatschap. 
Veel handen geschud en veel attenties en 
goede wensen in ontvangst genomen. En op 

het laatst werd ik ook nog toegezongen door 
het bestuur. 

Een hele fijne middag waarvoor ik de organi-
satie (het bestuur) zeer dankbaar ben. 
Iedereen hartelijk bedankt voor de negentien 

voortreffelijke jaren als voorzitter en tot 
ziens in onze"SOOS" 

                                            
  
Gerald Sanders       
 
 

 
 

WIJ STELLEN U VOOR........... 

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering is 
René Doreleijers tot voorzitter gekozen als 

opvolger van Gerald Sanders. 
Mijn naam is René, ben 63 jaar en getrouwd 
met Bep (61), we hebben een zoon Dennis, 

die samen woont met zijn vriendin. Wij heb-
ben nog geen kleinkinderen, dus nog geen 

opa en oma. 
Ik ben lid van de KBO Ruwaard sinds juni 
2011, om gezellig een potje te biljarten en 

zo. Maar al vrij snel werd ik door Gerald 
Sanders aangesproken om zijn taak als 

voorzitter over te nemen. 
Heb de afgelopen 20 jaar gewerkt bij v.Bon 
in Heesch en was daar tevens lid van het 

managementteam. 
Ben ook vele jaren actief geweest in de vak-

vereniging, o.a. in de OR. 
Ook op sportief gebied heb ik enige sporen 
verdiend. Ik was 25 jaar scheidsrechter 

KNVB. 
Ook mag genoemd worden dat ik jaren voor-

zitter was van St Willibrordus, de LTS in Oss.  



Ik ben nu nog vrijwilliger bij de Bernadette-

school, voor verstandelijk gehandicapte kin-
deren. 
Ik vind het een hele eer om Gerald te mogen 

opvolgen als voorzitter, en wil me graag in-
zetten voor de senioren in de Ruwaard, om 

zodoende een positieve bijdrage te kunnen 
leveren aan het welzijn van deze groep men-
sen. 

Dit tezamen met uw bestuursleden, allemaal 
mensen met een groot KBO hart, die elke 

dag in de weer zijn voor alle activiteiten. 
In het jaar 2012, door KBO Brabant uitge-

roepen tot ”jaar van actief ouder worden”, 
wil ik u oproepen om als senioren deze actie 
massaal te ondersteunen. Ook als vrijwilliger 

kunt u dit initiatief van KBO Brabant binnen 
de afdeling armen en benen geven. 

Tijdens de Algemene Jaarvergadering heb ik 
al aangekondigd dat het bestuur een be-
leidsplan zal annonceren voor de periode 

2012 – 2015, dat met behulp van alle leden 
gerealiseerd moet worden. 

Verder wens ik u voor de komende tijd een 
zonnige vakantieperiode toe en ik zie u 
graag weer in onze soos in d'n Iemhof. 

 
 

 

GERALD BEDANKT! 

 
Onder grote belangstelling heeft Gerald San-

ders op dinsdag 24 april 2012 afscheid ge-
nomen als voorzitter van KBO Ruwaard. In 

de reguliere algemene ledenvergadering, die 
‘s middags om twee uur was begonnen, was 
hij al officieel afgetreden en had hij de voor-

zittershamer doorgegeven aan René Dorele-
ijers.  

 
Na een emotioneel slotwoord van Gerald was 
het tegen drieën dan toch echt zover: tijd 

voor de afscheidsceremonie. En zoals altijd 

gold ook hier weer: geen afscheid zonder 

sprekers. 
Bestuurslid Tonnie van Hoorn introduceerde 
als eerste vicevoorzitter Mieke Boonstra. Zij 

bedankte Gerald uitvoerig voor de vruchtba-
re samenwerking binnen het bestuur. Ook 

wierp ze een blik op de toekomst: het zal 
even wennen zijn om na al die jaren tegen 
een nieuw gezicht aan te moeten kijken, 

volgens Mieke. 
Hierna roemde de heer Van Berendonck van 

KBO Brabant de werkzaamheden van Gerald 
en overhandigde hem een oorkonde met bij-

passend cadeau.  

 
Nadat René Doreleijers uit de doeken had 

gedaan waar hij als nieuwe voorzitter in de 
nabije toekomst de nadruk op wil leggen, 
blikte oud-bestuurslid Piet Banken terug op 

de twaalf jaar die hij en Gerald binnen het 
bestuur samen hebben vol gemaakt.  

Nol van Vliet dankte de scheidende voorzit-
ter op geheel eigen wijze namens het bar-
personeel ”om zijn niet te stuiten bemoeie-

nissen met het reilen en zeilen van de soos”. 
”Maar ook als gewoon KBO-lid blijf je natuur-

lijk altijd welkom, aan de goeie kant van de 
bar”, aldus Nol. 
Martin van Goor waardeerde Geralds warme 

belangstelling voor de KBO biljartclub waar-
bij hij meteen van de gelegenheid gebruik 

maakte om reclame te maken voor het na-
derende driebandentoernooi. 
Wethouder Hendrik Hoeksema prees Gerald 

om zijn grote betrokkenheid bij het oude-
renwerk in Oss en dat in de Ruwaard in het 

bijzonder. Hij sprak de hoop uit dat Geralds 
ervaring en wijsheid niet verloren zullen 
gaan. 

Het bestuur kon natuurlijk niet achterblijven. 
Het zestal bedankte hun oud-voorzitter met 

een speciaal voor deze middag gecompo-
neerd lied. Daarin werd duidelijk dat Geralds 



grootste hobby eigenlijk is samen te vatten 

in een ding:  
zijn ouderenvereniging!  
Michel Verhoeven leidde het geheel in goede 

banen met zijn accordeon.  
Toen volgde de receptie. De ruim honderd 

aanwezigen bij de jaarvergadering en de 
tientallen belangstellenden van ‘buiten’, 
waaronder zijn drie dochters en zijn klein-

kinderen, zorgden ervoor dat Gerald bijna 
handen tekort kwam. Hij hoeft de komende 

tijd in elk geval niet op een droogje te ko-
men zitten. 

 
Gerald, bedankt! 
 

 
 

KBO BRABANT 

 
De voorzitter van KBO Brabant, mevrouw 
Mariëlle Peters-Sips heeft om gezondheids-

redenen haar functie moeten neerleggen. 
Wij wensen haar de komende tijd veel sterk-

te en beterschap. 
 
Leden en bestuur KBO Ruwaard  Oss 

 
 

VAKANTIE 

 
De vakantieperiode komt eraan. 

Het Zoo-Parc in Overloon is één van de trek-
pleisters in Brabant en Limburg. 
Wij hebben enige tijd geleden een hoeveel-

heid entreebewijzen ingekocht en er zijn er 
nog wat over. 

De echte entreeprijs ligt rond de 15 euro, 
maar u kunt bij het secretariaat toegangs-
kaarten kopen voor € 5.- 

Interesse? Kijk op www.overloonzoo.nl en er 
opent zich een wereld van natuur. 

 
 
 

KAARTEN – KAARTEN – KAARTEN 

 
In elke seniorensoos wordt gekaart, onze 

bridgemiddag op donder-
dag 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 ( kie-

nen en postzegelbeurs) na. 
Laat de soos eens tot leven komen. 
 

Andere sporten kan ook, denk eens aan dar-
ten, dammen, schaken, maar ook sjoelen is 

toch leuk. 
 
 

 
SCHAKEN 

 
Dinsdag 04 september om 14.00 uur vindt er 
een informatie/introductie plaats over het 

schaken, dat in de soos gaat plaatsvinden. 
Voor meer info kunt u contact opnemen 

met de heer Rien Zwiers tel. 648851  
Ook voor aanmelden kunt u bij hem terecht. 
 

 

OUDERENMARKT 

 

Eind oktober is er weer de tweejaarlijkse ou-
derenmarkt. 
Evenals andere keren willen we weer een 

expositie houden met werk van onze leden 
op welk gebied dan ook. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij onze secre-
taris de heer P. Hessels tel.646035. 

De commissie neemt dan t.z.t. contact met 
U op hoe e.e.a. zal plaats vinden. 
Laat zien dat we in onze afdeling creatief en 

kunstig zijn. 
 

 

MOTTO VOOR DE ZOMERMAANDEN 

 
…..even goed nadenken.... 

 

Door weelde zijn wij arm gewor-

den. 
 
  Godfried Bomans 



REISJE DOESBURG 

 

Voor de jaarlijkse dagtocht, die dit jaar op 
dinsdag 28 augustus naar Doesburg gaat, 

zijn er nog 10 plaatsen beschikbaar. 
De kosten zijn € 54,- en opgave kan gebeu-
ren bij Mieke Boonstra, tel nr 642369 

 
 

MEDEDELING ”DE SPIL” STERREBOS 

 
Op donderdag 28 juni 2012 is er van 14.30 
tot 16.15 uur een Activiteitenmarkt in de 

Spil van de Sterrebos. 
Vanmiddag staan er diverse stands in de Spil 

opgesteld waar u o.a. informatie kunt vinden 
over diverse activiteiten die in het najaar 
weer van start gaan. Ook kunt u een gokje 

wagen bij het enveloppenspel en aan het 
inwendige van de mens is ook gedacht. De 

entree is deze middag helemaal gratis.  
Consumpties en dergelijke zijn wel voor ei-
gen rekening. 
 
 

JARIGEN: DITMAAL EEN LANGE LIJST 

 

Juni: de dames: C.Bakkum; G.v.Bergen-

v.Breda; A.v.Berkom; H.Bouwmeester-
Timmermans; C Broers; I.v.d.Burg-Panken; 

J.Debets-Haarman; A.Ellenbroek; W Em-
mers-v.d.Logt; H.Geurtsen-Robeer; 
H.d.Groot-v.d.Schoot; A.v.d.Heijden; 

M.Henzen; J.Jagers; A.Jansen-v.d.Burgt; 
E.Janssen; A.d.Jong; J.Joseph-Poirrie; 

J.Keijzers-Hendriks; M.Lennaerts-v.Giesen; 
A.Martland; E.Minke; Th Op Ten Berg; 
A.v.d.Pluijm; E.Remmits; E.v.Schijndel-

v.Erp; C Stammeshaus-Pruijs; A.Zwart-
Kroon. 

de heren: F.v.Bakel; M.v.Bergen; 
P.Geerts; J.Glorie; A.v.Hal; 

W.v.d.Haterd; L.v.Hinthum; A.v.Holten; 
A.v.Hoorn; D.Los; C.Naderman; J Offrin-

ga; P.Pennings; F.Raspé; T.v.d.Venne; 
J.v.Vonderen; F.Weinberg; H.v.d.Wielen. 

En in juli de dames: J.Bastiaans; 

J.v.Bergen-Spierings; M.d.Blok-Limpens; 
A.v.Boven; R.Bruna-Engel; H.v.Buel; 

E.Cornelissen-v.Niftrik; M.Croonen; 
R.v.d.Doelen; L.v.Eeken-Wesdorp; 

M.Ekstijn, M.Fleuren-Sweerts; 
C.Fransen; R.Geerts-Brouwer; 

S.Gerritsen; H.Gosselink; W.d.Haas-

Hendriks; A.Hansen-Ottevanger; 

P.v.Heeswijk; D.v.d.Heijden-Nelissen; 
F.Janssen; G.Lagarde-v.Beuningen; 

A.v.Lent-Cornelissen; E.v.Lijf-Kolpa; 
N.Megens; A.Meurs; E.v.Ochten-

Smulders; W.Pereboom-Gerritsen; 
G.Pilet-v.Hinthum; L.Schaffels-v.Waarde; 

H.Tegenbosch; P.v.Veghel-v.Dijk; 

P.v.d.Vlist-Nuy; E.Vos-v.Orsouw; 
P.Weyenberg-ter Horst. 

de heren: J.Bakkum; P.Banken; 
J.v.Beek; G.Blom; G.v.Breda; C.d.Brok; 

F.Bruna; A,v,d,Burg; J.Dierckxsen; 
C.v.Hasselt; A.Hoogeveen; J.Juurlink; 

G.Laurensen; N.v.d.Leemput; J.Maissan; 
P.Molenaar; A.v.Niftrik; J.Oor; 

C.Persoons; A.Reijkers; M.v.Vlijmen. 
 

Allemaal van harte gefeliciteerd 
 

 
LIDMAATSCHAP 
 

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

1 december bij de secretaris van KBO Ru-
waard. Zijn adresgegevens staan hierna. 
Voor het lopende contributiejaar blijft u de 

volledige contributie verschuldigd. 

 

KBO AFDELING RUWAARD 

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

Voorzitter:  
A. Doreleijers, tel: (0412) 636691  

renedoreleijers@home.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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