
 

Jaargang 17 – augustus 2012                                                     Kopij inleveren voor 5 september 2012 
 

AGENDA  SEPT / OKT 
 
woensdag   5 sept  13.00 uur postzegelbeurs 
woensdag 12 sept  07.30 uur verkiezing 2e kamer (Sterrebos) 
donderdag 13 sept  19.30 uur liederentafel 
vrijdag 14 sept    jaarvergadering biljartclub 
woensdag 19 sept  14.00 uur kienen 
vrijdag 28 sept  18.00 uur samen eten 
 
dinsdag   2 okt  09.30 uur rollator/scootercheck (Sterrebos) 
woensdag   3 okt  13.00 uur postzegelbeurs 
donderdag   4 okt  10.15 uur modeshow (Sterrebos) 
donderdag   4 okt  19.30 uur  opening seizoen 
donderdag  11 okt  19.30 uur liederentafel 
woensdag 17 okt  14.00 uur kienen 
vrijdag 26 okt  10.00 uur Seniorenmarkt / Open huis 
 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Door de oproep in de bijlage bij ons vorige 
Nieuwsblad hebben zich 2 personen aange-
meld voor de functie van 2e secretaris. Met 
één van hen is al een gesprek gevoerd en nu 
moet het bestuur beslissen. 
Maar waar blijft de schrijver?  Ook voor PR 
zijn wij dringend verlegen om een KBO lid, 
die enkele uren per week zich wil inzetten 
om de afdeling naar buiten uit te dragen. 
Enige ervaring in het schrijven van persbe-
richten is nooit weg, maar het kunnen leg-
gen van goede contacten is belangrijker. 
Wie ????   Bel of mail naar het secretariaat 
en we praten verder. 
 

VERZEKERINGSPROBLEMEN 
 
Als u in het verleden een fiets heeft gekocht 
bij Profil Brima in Heesch dan kan het zijn 
dat de door u afgesloten fietsverzekering 
niet in orde is. Mocht u vragen hebben, dan 
kunt u contact opnemen met de heer René 
Doreleyers tel. 0412636691 of 0622709459.   

DURF TE SPELEN 
 
Namens de toneelvereniging van de KBO 
Ruwaard “DURF TE SPELEN” wil ik een nood-
kreet slaken: 
 
Wie wil er komen toneelspelen? Wij 
kunnen geen stuk meer spelen door het 
teruglopen van ons ledenbestand. 
 
Het is dramatisch, want deze zomer zijn er 
nogmaals twee leden uitgeschakeld vanwege 
hun gezondheid en er zijn nu nog maar vijf 
leden over. Enkele andere spelers zijn ook 
kwetsbaar!! Dit maakt de keuze voor een 
stuk erg moeilijk. 
We repeteren op maandag van 10.00 tot 
12.00 uur in d'n Iemhof  gedurende de win-
termaanden. De uitvoeringen zijn in maart. 
Voor informatie en aanmelden: 
 
Annelies v.d.Put tel 635060 

rvandeput@tiscali.nl 
Dirk Kramer tel 632509 

dy.kramer@hetnet.nl. 

mailto:rvandeput@tiscali.nl
mailto:dy.kramer@hetnet.nl


 

IN MEMORIAM 
 
Op vrijdag 3 augustus is Servie Janssen na 
een lang ziekbed, waar hij heel moedig mee 
omging, overleden. 
Servie was een trouw lid van KBO Ruwaard 
en ook enkele jaren penningmeester en vice-
voorzitter, welke taak hij door zijn ziekte 
vroegtijdig moest beëindigen. Gelukkig heeft 
hij nog een aantal jaren kunnen genieten 
van het biljarten bij de KBO. 
Ook was Servie steeds bereid assistentie te 
verlenen bij de jaarlijkse KBO bridge-drive. 
Hij was een zeer deskundig wedstrijdleider. 
We zullen hem dan ook erg gaan missen. 
We wensen zijn vrouw Riet en de kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte bij het verwer-
ken van dit grote verlies. 
 
 

INFORMATIEMARKT 
 
Eind oktober is er weer de tweejaarlijkse 
KBO informatiemarkt voor ouderen. 
Evenals andere keren willen we weer een 
expositie houden met werk 
van onze leden op welk ge-
bied dan ook.  
Kunstenaars, hobbyis-
ten......er hebben zich tot 
nu toe pas 3 leden aange-
meld om hun kunstige voortbrengselen aan 
het publiek te tonen. 
Schilderijen, tekeningen, foto’s, maar ook 
modelbouw, textiele voorwerpen, felicitatie-
kaarten en waar vul je de vrije tijd verder 
zinvol mee op. 
Kom..... meld u aan bij het secretariaat en 
laat zien wat voor moois er uit uw handen 
komt. 
Aanmelden kan bij onze secretaris 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. 
 
 

COMPUTERTIP 
 
Wie het helemaal gehad heeft met haperen-
de draadloze netwerkverbindingen en niet in 
de gelegenheid is om kabels te trekken, is er 
gelukkig een alternatief: een netwerk via het 
stopcontact. Deze oplossing is meestal als 

set verkrijgbaar en bestaat uit twee adapters 
(zie afbeelding). Een complete set inclusief 
bekabeling kost tussen de 50 en 100 euro.  
Beide adapters worden verbonden met het 
stopcontact, zoals u met elk huishoudelijk 
apparaat doet. De ene adapter plaats u bij 
uw modem, de andere in de buurt van de 
computer. Met de bijgeleverde kabeltjes 
verbindt u het modem en de computer met 
de adapters, en het resultaat van een “inter-
net-via-het-stopcontact” setje is een snelle 
en vooral stabiele verbinding tussen modem 
en computer. 
 

BEDEVAART 
 

 Op 19 oktober vindt weer de 
jaarlijkse bedevaart naar De 
Zoete Moeder van Den Bosch 
plaats. 
Omdat er de laatste jaren 
weinig belangstelling was 

vanuit de afdeling heeft het bestuur besloten 
dit jaar geen georganiseerde tocht (per bus) 
te regelen. 
Een flyer met het programma en andere ge-
gevens hangt in de soos op het prikbord. 
Iedereen kan op eigen gelegenheid naar Den 
Bosch toe. 
 

 
COMPUTERHOEK 
                                            
Zoals we in het vorige Nieuwsblad al hebben 
geschreven, stopt de RIGOM met de compu-
terhoeken in Oss. 
We zijn met RIGOM overeengekomen dat we 
deze digitale instructies overnemen en zullen 
proberen in september/oktober weer te star-
ten. 
We zullen ook proberen verder te gaan dan 
de allereerste basisbeginselen en daarbij 
denken we aan de mogelijkheden van inter-
netbankieren, fotobewerking, Word en Excel 
en games. 
Graag willen we nu alvast inventariseren 
hoeveel belangstelling er bestaat. 
Heeft u interesse? Neem even contact op 
met het secretariaat (646035) of met de co-
ordinator (631332). 
 
 
 

 



KAMELENMELKERIJ 
 
Onderstaand vind u een gedeelte uit een in-
gezonden stuk van een van onze leden. 
De complete tekst vind u op de website 
www.kbo-ruwaard.nl.  
Je moet toch maar lef hebben om als stu-
dent aan de Hogere Agrarische School in 
Den Bosch een kamelenmelkerij te beginnen. 
Zijn interesse werd gewekt door de Voedsel 
en Landbouw Organisatie van de Verenigde 
Naties (FAO) die stelde dat kamelenmelk een 
van de gezondste dierlijke melk soorten is en 
het meest op menselijke moedermelk lijkt. 
De FAO stimuleert dan ook de wereldwijde 
productie van kamelenmelk. Aldus een citaat 
uit de folder van de kamelenmelkerij 
Smits. Inderdaad die student heet Frank 
Smits. Met hulp van de gemeente Den Bosch 
kreeg Frank een stuk grond in bruikleen om 
daar met drie kamelen te experimenteren. In 
Augustus 2006 kwamen de nieuwe emigran-
ten aan na een lange vermoeiende bootreis. 
Klaarblijkelijk hadden ze het naar hun zin 
want eind 2006 moesten ze verhuizen naar 
hun winterverblijf in Cromvoirt. 
Het wordt tijd om iets meer te weten te ko-
men over de kamelen. Zoals iedereen wel 
weet zijn het woestijndieren. Er zijn kamelen 
(camelus bactrianus) met twee bulten 
en dromedarissen (camelus dromedarius) 
met een bult. Het is een misvatting om te 
denken dat se in de bulten water op slaan. 
Het is hun vet opslag zodat ze daar hun 
energie uit kunnen putten. Als de bult er 
slapjes bij hangt is het tijd om het vet weer 
aan te vullen. Water wordt in de maag opge-
slagen. Ze gaan uiterst zuinig om met 
het gebruikt van vet en water. Volwassen 
dieren kunnen in 10 minuten ongeveer 
100 liter water opslaan, zodat ze dagen lang 
in de woestijn kunnen overleven. Een 
andere aangeboren overlevingstechniek is 
dat ze twee tenen hebben die een   
7 mm dikke eeltlaag hebben. Er zit ook eelt 
op de ellebogen en de kniegewrichten en 
zelfs op het voorhoofd. Alles om het bloed-
hete zand te kunnen verduren. Een 
andere fantastische bescherming is dat ze 
een extra vlies voor de ogen hebben  
dat ze voor de pupillen kunnen schuiven te-
gen de woestijnstormen en ook de  
lange wimpers vormen een goede bescher-
ming. Wat ik ook zo'n wonder vond is dat ze 
hun lippen heel wijd van elkaar kunnen  
trekken om doornen takjes en andere 

stugge woestijnstruiken te eten. Ook kunnen 
ze hun neusgaten sluiten tegen het 
hete indringende zand. Ze lopen een beetje 
van links naar rechts en dat komt omdat ze 
hun linker voorpoot tegelijk met hun linker 
achterpoot naar voren brengen om een stap 
te maken en dat gebeurt ook aan de rechter 
kant. Dat is waarschijnlijk waarom ze woes-
tijn schepen worden genoemd. 
Na de presentatie en de rondleiding door de 
stallen gingen we naar buiten om de 
dieren in de wei te zien. Sommige kwamen 
nieuwsgierig naar de afrastering. Ze 
lieten zich heel graag aaien. Ze waren in de 
rui, dus ze zagen er een beetje  
rommelig uit. Die wol is heel zacht ik heb 
een plukje meegenomen. 
Hartelijke groeten van Ann Weinberg. 
 
 

JEU DE BOULES 
 
Naast de Sterrebos wordt een jeu 
de boules-baan gerealiseerd. Wij 
hopen dat deze in oktober klaar 
is. Om evenementen te organise-
ren zijn wij op zoek naar vrijwilli-
gers, die dit op zich willen ne-

men. In overleg en samenwerking met de 
Sterrebos willen wij bijv. een competitie op-
zetten. Heeft u interesse meld u dan bij de 
secretaris tel.nr. 0412646035 
 
 

SCHAKEN 
 
Zoals wij reeds eerder vermeld hebben start 
er in september een nieuwe competitie 
schaken. Ook diegene, die niets van schaken 
kent en het wel wil leren is van harte wel-
kom. 
Hebt u belangstelling laat het ons weten. 
Clubleider is dhr. Rien Zwiers. Voor informa-
tie: 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 wed-
strijden en hoopt een waardige winnaar te 
mogen begroeten, die met een nieuwe wis-
seltrofee aan de haal gaat. 
 

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


REIZEN. 
 
De middagexcursie naar kasteel Heeswijk 
was geslaagd naar ik hoorde. 
Fijn,daar doen we het voor. Woensdag 8 au-
gustus zijn we naar de kamelen in Berlicum 
geweest. Een gedeelte van het verslag hier-
over leest u elders in de nieuwsbrief. 
Onze jaarlijkse dagreis, dit keer naar Does-
burg vind plaats op dinsdag 28 augustus. Er 
gaan ruim 110 mensen mee. Degenen die 
zich opgegeven hebben krijgen nog een brief 
thuis. 
We hopen er ook dan weer een gezellige dag 
van te maken. 
 
 

SAMEN UIT ETEN. 
 
Het was gezellig bij de kriekenput de laatste 
vrijdag van juni, en ook erg goed. Daarna 
zijn vele van ons met vakantie gegaan en in 
juli moesten we overslaan. 

         Maar we gaan nu weer vol 
enthousiasme met elkaar een 
avondje uit en voor deze 
maand hebben we gekozen 

voor restaurant de Amste-
leindse Hoeve, waar er een 3 gangen keuze 
menu geserveerd wordt voor €22.50. Dat 
wordt vast goed, dus als u mee wilt gaan  
even een telefoontje naar 642369.  
De datum is vrijdag 31 augustus a.s. 
 
 
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. 
 
 
 
 
Motto van de maand 
 
Wees nooit met twee tegelijk kwaad, 
wacht jij tot morgen........ 
 
 
 
 

JARIGEN VAN DE MAAND SEPTEMBER 
 
Hiep hiep hoera 
In september zijn jarig    
 
de dames: M.Albers-Aspers; 
G.v.Bakel; C.v.Beek-Janssen; 
A.v.d.Berg-Elgershuizen; A.d.Brok-
Schraven; R.Craane-v.Engelen; 
A.v.Daesdonk; M.v.d.Eertwegh; L.v.d.Eng; 
mevr Gielis-Janssen; M.Govers-Gudde; 
P.v.d.Heyden-v.Woggelum; M.v.Maasacker;  
E.Megens-Schraven; C.Meijer; H.v.Roessel; 
A.Schenk; J.Smit-Tenhagen; R.Smits-
Persoons; H.Spierings-Mertens; N.Trouw-
d.Boer; E.v.d.Waay 
 
en de heren: J.Boeijen; Th v.Dinther; 
J.Ettinger; F.Kats; J.Kloosterman; 
A.Kuijpers; B.d.Lange; F.v.d.Lee; F.Mulhof; 
H.Plattel; L.Remmits; G.Sozef; J.Tode; 
J.Verbrugge; J.Vermeeren; H.Vorstenbosch; 
F.v.d.Weerden; J.v.Zummeren. 
 
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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