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AGENDA 
 
vrijdag    3 augustus   18.30 uur H. Mis (Sterrebos) 
woensdag   8 augustus    zomerexcursie kamelenmelkerij 
dinsdag 21 augustus   14.30 uur Roze Dinsdag (Sterrebos) 
dinsdag 28 augustus    dagreis Doesburg 
donderdag 30 augustus   10.15 uur modeshow (Sterrebos) 
vrijdag 31 augustus   18.00 uur Samen Eten 
 
Denk erom: d’n Iemhof is met vakantie van 16 juli tot 13 augustus 
De soos is wel open van 13.00 tot 15.30 uur 
 
woensdag    5 september 13.00 uur postzegelbeurs 
donderdag 13 september 19.30 uur liederentafel 
vrijdag 14 september   jaarvergadering biljartvereniging 
woensdag 19 september 14.00 uur kienen 
vrijdag  21 september   Internationale dag van de vrede 
vrijdag 28 september 18.00 uur Samen Eten  
 
 
 

INTERNET BANKIEREN 
 
U regelt uw financiële zaken met uw bank al  
via de digitale weg, dat wil zeggen via 
internet. Of misschien wilt u 
dit gaan doen. 
Een paar aandachtspuntjes: 
Er zwerven de laatste tijd 
regelmatig brieven op de e-
mailsite waarin gevraagd wordt door te 
linken naar een site van de bank (kan zelfs 
uw bank in het geheel niet zijn), waar dan 
uw bankgegevens kunnen worden gebruikt 
om zogenaamd de veiligheid te vergroten 
DOE DIT NOOIT. Verwijder deze brief 
zonder hem te openen, hier zijn boeven aan 
het werk, die op uw spaarcenten uit zijn, 
Uw bank zal nooit, nooit, nooit via e-mail 
met u corresponderen, maar altijd 
schriftelijk. 
Zelfs telefoontjes van de bank zijn 
bedenkelijk. Als ze u bellen, zeg dan dat u ze 
terug zal bellen op hun eigen 

telefoonnummer en ga niet in op smoesjes 
over veiligheid en zo. 
Als u meer informatie wilt over internet 
bankieren. We zijn van plan, in het kader 
van onze computerhoek (die door de KBO zal 
worden voortgezet) extra aandacht hieraan 
te schenken. 
Belangstelling?  Bel met het secretariaat 
(646035) of met Gerard Delisse (632332). 
Bij meerdere interesses kunnen we een 
speciale cursus inlassen. 
 
 

FLORIADE 
 
De KBO in Berghem gaat op 
23 augustus naar de 
Floriade en heeft in de bus 
nog wat plaatsen vrij. 
Als u belangstelling heeft om alsnog naar dit 
bloemenspektakel te gaan kijken neem dan 
even contact op met de secretaris Bert Vos 
tel 401829 (e-mail bertvos@caiway.nl). 

 



VAN HET BESTUUR 
 
Herhaaldelijk komt het voor dat men zich op 
het laatst afmeldt nadat men zich voor een 
reisje heeft ingeschreven. 
Dit kost de vereniging te veel geld en 
daarom zijn we bezig met het ontwikkelen 
van een regeling, waarbij we een gedeelte of 
zelfs niets terugbetalen. 
U leest erover in het nieuwsblad. 
 
 

EEN HARTSTOCHTELIJKE KREET 
 
Is er nu niemand onder onze 600 leden, die 
zich geroepen voelt wat publiciteit voor de 
afdeling te gaan voeren? 
Contacten onderhouden met de d-TV, een 
oproep tot kienen in Regio-Nieuws,  een 
stukje in de Rucreant, deelnemen aan de 
redactie van 't Nieuwsblad enz.  
Wie wil 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. 
 
 
 

LEDENPASSEN 
 
Bij het secretariaat wordt regelmatig 
geklaagd over het ontbreken van 
ledenpassen. Klopt! 
In 2011 en in het begin van 2012 is er 
verschillende keren iets mis gegaan met de 
aanvragen, ook al door het overgaan naar 
het nieuwe ledenadministratiesysteem op 
internet en de uittreding uit de Unie. 
We hebben nu met KBO Brabant 
afgesproken even de aanmaak van alle 
nieuwe passen voor 2013 en 2014 af te 
wachten.  
Iedereen krijgt dan een nieuwe pas. 
Volgens KBO Brabant wordt dat 
oktober/november. 
Even geduld dus,  wij houden ook de vinger 
aan de pols ! 
Eventuele spoedgevallen voor een nieuwe 
pas kunnen altijd geholpen worden. 

 

REIZEN 
 
Even een terugblik op onze vijfdaagse reis 
naar Valkenburg. 
Maandag morgen vertrokken we met 
behoorlijk slecht weer richting Eindhoven 
waar we nog enkele mensen moesten 
ophalen. 
Voor de koffie met vlaai maakten we een 
stop in Horst (het witte stadje) 
Daarna door naar ons hotel in Valkenburg. 
(Walram) 
De koffers werden naar 
de kamers gebracht, 
jammer dat die wat aan 
de kleine kant waren, 
niet in verhouding tot de 
rest, want het was een 
heel mooi hotel en het eten was uitstekend. 
Met Jan aan het stuur maakten we 
verschillende uitstapjes, zo ook met een 
treintje door de grotten en een reisje met 
het z.g. miljoenen lijntje/ 
Op  donderdag reden we naar Duitsland en 
in Monchau in een heerlijke lunchroom 
vierden we op bescheiden wijze het 45 jarig 
bestaan van onze afdeling. 
Er was een geslaagde kienavond waarbij Nol 
een voortreffelijke spelleider bleek, en een 
Muziek avond. Verder waren er genoeg leuke 
kroegjes in de buurt en natuurlijk werd er 
gekaart (rikken) en andere spelletjes 
gedaan. 
Vrijdag via Maastricht en Roermond en een 
diner in Soerendonk weer allemaal veilig 
thuis. 
Het was zeer de moeite waard. We zijn 
alweer bezig met 2013, dan willen we naar 
Luxemburg. 
 

KIENEN 2012 – 2013 
 
woensdag  19 september 
woensdag  17 oktober 
woensdag  21 november 
woensdag   12 december 
woensdag  16 januari 
woensdag  20 februari 
woensdag  20 maart 
woensdag  17 april 
woensdag  15 mei 
woensdag  19 juni 
 
wijzigingen voorbehouden 
 

 



 

 

MOTTO VAN EEN ZOMERMAAND 
 
Ik kijk nooit te diep in 't glaasje, 
ik drink altijd uit de fles. 

 
 
OUDERENMARKT 
 
In het vorige nummer van 't Nieuwsblad 
riepen wij creatieve KBO leden op de 
resultaten van hun hobby te laten zien op de 
Expo die wij op 26 oktober 2012 weer gaan 
houden. 
Niet alleen schilderijen en/of tekeningen zijn 
welkom, denk ook eens aan foto's, 
modelbouw en textiele handwerken.  
Of bouwt u misschien antieke 
muziekinstrumenten of klokken? 
Meld u aan bij het secretariaat en wij zorgen 
dat er een plaatsje voor u gereserveerd 
wordt. 
 
 
 

COMPUTERHOEK 
 
Zoals we in het 
vorige Nieuwsblad al 
hebben geschreven, stopt de RIGOM met de 
begeleiding van de computerhoeken in Oss. 
We zijn met RIGOM overeengekomen dat we 
deze digitale instructies gaan overnemen en 
zullen proberen in september/oktober weer 
te starten. 
We willen proberen verder te gaan dan de 
allereerste basisbeginselen en denken 
daarbij aan internetbankieren, 
fotobewerking, Word, Excel en games. 
Graag willen we nu alvast inventariseren 
hoeveel belangstelling er bestaat. 
Interesse? Neem even contact op met het 
secretariaat (646035) of met de coördinator 
(631332). 
 
 

COMMENTAAR 
 
Mijn vrouw vroeg: “Wat doe je vandaag?” 
Ik zei: “Vandaag doe ik niks.” 
Ze zei: “Dat deed je gisteren ook”. 
Ik zei: “Ik was nog niet klaar !” 

 
 

WAARDECHEQUE  OAD 
 
Alle mensen die met Oad naar de floriade 
zijn geweest, kunnen een waardecheque van 
€ 41,00 ontvangen. 
U kunt deze echter alleen in 2012 gebruiken 
op een nieuw te boeken reis uit de Excursie 
en rondreizen brochure. 
Dus de cheque is niet inwisselbaar voor een 
dagreis en alleen nog dit jaar geldig.  
Mochten er leden zijn die toch nog graag een 
reisje met Oad maken, dan kunnen zij 
contact opnemen met penningmeester 
Tonn Broeksteeg, tel. 640418. 
 
 

WEBSITE 
 
Onze website (een plaatsje op het internet) 
loopt,  maar kijk er eens vaker naar en... 
help mee op te bouwen. 
Als u mee bent geweest met excursies en 
reisjes en u hebt leuke foto's gemaakt, stuur 
die dan op, dan kan onze webmaster Wiel 
Janssen ze op de fotopagina van de site 
zetten. 
Maar ook een leuk, of leerzaam verhaaltje 
over de reis, of andere gebeurtenis is 
welkom. 
Alles waarvoor u meent dat uw mede KBO 
leden belangstelling kunnen hebben kan op 
de site geplaatst worden. 
Kijk eens op www.KBO-Ruwaard.nl en/of 
stuur uw bijdrage naar het secretariaat. 
 
 

SAMEN UIT ETEN 
 
Vrijdag 29 juni 2012 
zijn we naar een 
voor ons nieuw 
adres geweest: 
Restaurant  
De Kriekenput  in 
Herpen. De volgende keer vertellen wij hier 
meer over. 
In juli slaan we i.v.m. vakantie een keertje 
over, maar in augustus gaan we weer door, 
iedere laatste vrijdag van de maand. 
We hebben nog geen locatie vastgelegd, bel 
even halverwege de maand. (642369)  
Fijne vakantie. 
 
 
 

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


 

BEZOEK KASTEEL HEESWIJK  
 
Daar stonden we dan, op woensdag 11 juli 
2012, recht tegenover het historisch 
architectonisch eindresultaat van wat eens 
een ‘mottekasteel’ was: kasteel Heeswijk.  
Het kasteel heeft een lange 
lijst van bewoners. In 1600 
is het tot twee maal toe te 
vergeefs belegerd door 
Prins  Maurits. Dertig  jaar 
later gelukte Frederik Hendrik het wel. Het 
kasteel was van strategisch belang bij het 
beleg van Den Bosch. 
Tegen het einde van de 18e eeuw heeft 
Pichegru, een generaal van de Franse 
Revolutie, het kasteel als hoofdkwartier 
gebruikt. Dat waren waarschijnlijk niet 
van die leuke hofjonkers dus zal het er na 
hun vertrek er abominabel, om in  
de Franse stijl te blijven, hebben uit gezien. 
De zonen van Andre Baron van den 
Bogaerde van Terbrugge, gouverneur van 
Noord Brabant, de jonkheren Louis en 
Alberic, volgden hun vader op in het 
verzamelen van kunst en oudheden tot er 
geen plaats meer was. Geen nood, zij 
bouwden er gewoon weer een stuk aan op 
de oude middeleeuwse fundamenten. Tot het 
eind van de 19e eeuw stonden delen van het 
kasteel voortdurend in de steigers. Deze 
laatste adellijke familie heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de staat waarin het kasteel 
zich bevond toen de barones als laatste was 
overleden. Het landgoed ligt in een prachtige 
omgeving met boerderijen die dezelfde 
kleuren dragen als het kasteel.  
Na de rondleiding in het kasteel was het tijd 
voor een lekker vers kopje koffie met een 
ambachtelijke brownie die meer dan heerlijk 
smaakte, maar volgens enkele 
dames wel iets aan de machtige kant.  
Al met al was het een gezellige middag, die 
ons lang zal blijven heugen.  
 
P.S. De volledige tekst staat op de website 
 
 
LIDMAATSCHAP 
 
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 in het 
colofon. Voor het lopende contributiejaar 
blijft u de volledige contributie verschuldigd. 

DE JARIGEN IN AUGUSTUS 
 
De dames: F.Aarts-Jacobs;W.Banken; 
M.v.d.Berk-Schlicher; A.Beunis-Boevé; M 
Boumans- v.d.Heuvel; M.Carton; D.Delisse; 
P.V.Denderen-v.Meegdenburg; J.v.Doorn-
v.Engelen; C.v.Grinsven-Back; A.d.Groot-
v.Gils; J.Heijmans; S.Hoek-Langedijk; 
R.v.d.Hoff; A.Janssen-Derks; T.Laurenssen; 
L.v.Lit; A.v.Loon-v.Vliet; F.Lut; A.Mali;  
J.Moes; F.Pellikaan-Sleijpen; M.Prein-
Zwijsen; A.Princen; R.v.d.Put; H.v.d.Starre-
v.Ast; P.Trommelen-v.Mierlo; G.Vonk-
v.d.Oudenalder; Cv.d.Wijngaard-v.Ast; 
M.v.d.Worp-Kocken.  
 
En de heren: J.v.Berkel; C.v.Dijk; 
A.Doreleijers; T.v.d.Kolk; T.v.Lent; 
P.v.Oeveren; J.Reinders; J.Roelofs; 
G.Sanders; P.Schuurmans; E,Sjamaar; 
C.v.Tilborg; J.Trommelen; W.v.d.Voorn; 
W.Vos; R.Weber; J.v.Zutven. 
 
Van harte proficiat! 
 
 
 
 

 
 
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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