
 

Jaargang 17 – september 2012                                                     Kopij inleveren voor 10 oktober 2012 

 

AGENDA OKT / NOV 

 

dinsdag   2 oktober 09.30 uur rollatorcheck  (Sterrebos) (aanmelden !) 

woensdag   3 oktober 13.30 uur postzegelbeurs 

donderdag   4 oktober 10.15 uur modeshow (Sterrebos) 
donderdag   4 oktober 20.00 uur opening seizoen 

vrijdag   5 oktober 10.00 uur voorlichting internetbankieren RABO 

vrijdag    5 oktober 18.30 uur H.Mis (Sterrebos) 

donderdag 11 oktober 19.30 uur liederentafel 

woensdag 17 oktober 14.00 uur kienen 

vrijdag 19 oktober 18.00 uur Samen Eten 
vrijdag 26 oktober 10.00 uur SENIORENMARKT / OPEN HUIS 

vrijdag 26 oktober 18.30 uur H.Mis (Sterrebos) 

 

woensdag   7 november 13.30 uur postzegelbeurs 

donderdag   8 november 19.30 uur liederentafel 

woensdag  21 november 14.00 uur kienen 

woensdag  28 november 14.00 uur inpakken Sinterklaas/Zonnebloem 
vrijdag 30 november 18.00 uur Samen Eten 

 

 

 

Open Dag KBO Ruwaard 

en 
Informatiemarkt voor senioren 

 

Vrijdag 26 oktober 2012 van 10.00 tot 17.00 uur 
in d’n Iemhof 

 

Tijdens deze Open Dag kunt u zich op de hoogte stellen van alles wat de KBO Ruwaard 

voor u, als 55-plusser, kan betekenen en wat u voor de KBO zou kunnen betekenen. 

 

Ook zijn op deze dag de RIGOM, Thuiszorg Pantein, De Zonnebloem, een bank en tal 
van organisaties en instellingen op het gebied van beter horen, zien, lopen, zitten, 

fietsen en nog veel meer vertegenwoordigd. 

 

Alle reden om op vrijdag 26 oktober 2012 op bezoek te komen bij KBO Ruwaard in d’n 

Iemhof. 

 

De toegang is gratis en u maakt bovendien kans op een prijs in de doorlopende loterij. 

 

Inlichtingen: secretariaat KBO Ruwaard, tel (0412) 646035 



 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Beste senioren. 

Deze vaste nieuwe rubriek in ons 

nieuwsblad is belangrijk voor de leden. 

Wat er zoal gebeurt op bestuurlijk niveau 
en wij hopen dan ook dat dit een 

aanvulli9ng kan zijn voor u.  

Zoals u reeds heeft kunnen lezen in het 

bestuursbeleid 2012-2015 zijn er tal van 

nieuwe activiteiten welke wij gestalte 

willen geven. Maar dat kan alleen met 

uw medewerking. Tot op heden (tijdstip 

van schrijven) heeft zich nog geen enkel 

lid zich spontaan aangemeld als 

vrijwilliger. Dit is bijzonder jammer. Voor 

aanvulling van bestuur van 6 naar 9 

leden zijn er wel 2 vacatures opgelost. 

Graag zouden wij een vrouwelijke 
kandidaat er bij willen voor het 

assisteren van Mieke Boonstra bij de 

organisatie van reisjes etc. Daarom:  

laat wat van u horen, zodat wij met 

het bestuur verder kunnen. 
 

 

 

 

OPENING SEIZOEN 2012/2013 

 

Op donderdag 4 oktober a.s. willen wij 

ons nieuwe seizoen openen. 
De aanvang is om 20.00 uur en de zaal 

is open om 19.30 uur.     

Vol goede plannen gaan we met onze 

nieuwe voorzitter beginnen aan een 

nieuw seizoen. U wordt verwelkomd met 

koffie/thee en een    plakje cake, door 

een van onze leden gebakken. 

Natuurlijk wordt u op de hoogte gebracht 

van onze aankomende activiteiten, maar 

er is ook gezorgd voor entertainment en 

een kleine loterij. 

Er zijn drankjes en hapjes, dus het wordt 

gezellig. 
Noteer de datum meteen in uw agenda: 

Donderdag 4 oktober om 20.00 uur. 

 

 

 

HERINNERING 

 

Denkt u nog even aan de dringende 

oproep van onze toneelvereniging om 

nieuwe leden en aan de uitnodiging van 

de schaakclub, en... oh ja, aan het 
verzoek kunstwerken te presenteren op 

onze Open Dag op 26 oktober. 

 

 

SAMEN UIT ETEN 

 

Vrijdag 31 augustus gingen we met een 

grote groep naar de Amsteleindse hoeve. 

Het was heel gezellig en het eten was 

fantastisch. Het enige struikelblok was 

het afrekenen. Dat kan ook niet anders 

als 26 mensen apart betalen, dat duurt 

even. 

Maar we kijken terug 
op een geslaagde 

avond en deze 

locatie is zeker voor 

herhaling vatbaar.                  

Vrijdag 28 september blijven we in de 

buurt en wel bij restaurant de Ruwert, 

voor velen een bekend adres en goed !! 

Als U mee wilt graag een telefoontje naar 

642369. 

Tevens laat ik U weten dat de datum in 

oktober verandert : 

niet vrijdag 26 okt maar vrijdag 20 okt, 
dit in verband met de seniorenmarkt. 
 

 

ROLLATOR   

 

Op 2 oktober a.s. kunt u 

uw rollator laten 

controleren en laten 

afstellen bij de 

rollatorcheck in de Sterrebos. Er zijn 

ervaren monteurs aanwezig die de 

technische kant beheersen en een 

ergotherapeut zal uw persoonlijke 

instellingen verzorgen. 

Komen met die rollator en laat hem 

optimaal voor u werken.! 

 



REIZEN 

  

Dinsdag 28 augustus was het weer 

zover. We gingen met 2 bussen naar 

Doesburg en het werd een zeer 

geslaagde reis. 

Mooi weer, prachtige toer, leuke 

wijnproeverij en bij de “IJsselhoeve” 

heerlijk eten en drinken. 
Ik geloof dat er geen onvertogen woord 

is gezegd, alleen was het jammer dat we 

in 2 groepen verdeeld moesten worden 

en dat pas op het laatst hoorden. De 

wijngaard was niet berekend op zo’n 

groot gezelschap. Gelukkig mochten we 

wel gezamenlijk van de overdadige 

buffetten genieten en gezien de vele 

enthousiaste reacties bij thuiskomst 

mogen we terugkijken op een geslaagde 

Kbo-Ruwaard-dagreis in 2012. 
 
 

 

 

GEVONDEN 

 

In de bus is een 

blikken doosje met pillen gevonden. 

Tel. 642369. 
 

 
 

EXPO VELDHOVEN 2013 

 

Op woensdag 16 januari 2013 kunt u 

mee naar de Senioren Expo in Veldhoven 
voor de minimale prijs van € 7 

De organisatie wordt dit jaar gedaan 

door de Kring Maasland, waardoor ook 

kleinere afdelingen van de voordelen 

kunnen genieten.  

 

Bij dit nummer van 't Nieuwsblad vind u 

een inschrijfformulier. 

Vul dit in en schrijf u in op de 

aangegeven dag in de soos. 

Verdere informatie  tel 642369 of 

646035. 
 
 

SUCCES 

 

Op onze oproep naar nieuwe 

bestuursleden is door twee personen 

gereageerd. Als zij door  het huidige 

bestuur worden aangenomen zullen zij 

zich in het volgende Nieuwsblad 

presenteren. 

Zij zullen enkele secretariële werkzaam-
heden overnemen, de logistiek van de 

ONS gaan beheren en assisteren bij de 

financiële administratie van ons 

reisprogramma. 

Tonnie van Hoorn neemt de taak van PR 

op zich en gaat de KBO Ruwaard 

uitgebreid aan de pers voorstellen. 

Nu nog leden, die zich willen inzetten 

voor het uitbreiden van onze activiteiten, 

o.a.  jeu de boule;  kaarten; sjoelen en 

misschien darten en rummikub. 

En wie versterkt ons bar-team? Een 

drankje inschenken voor uw medeleden, 
maar vaak ook een vraagbaak in 

moeilijke zaken. 
 

 

 
KBO BRABANT EN OAD 

 

KBO Brabant heeft een samenwerking 

met Oad. 
Zij hebben prachtige reizen naar 

verschillende bestemmingen tegen 

gereduceerde prijzen. 

B.v. met Kerstmis een unieke reis naar 

Wenen met prachtige excursies, 

kerstavond dienst in de Votivkirche, 

kerstconcert in  oranjerie, vol pension.  

Met OAD comfort class touringcar. 

8 dagen , € 895. p.p. 

 

Dit is slechts één voorbeeld: 

Voor meer informatie bel: 0548-377616. 
 
 

 
 

 
 

 



 

MOTTO 

 

Deze maand eens geen motto, maar een 

tongbreker. 

Probeer eens 5 keer achter elkaar......... 

 

De postkoetskoetsier poetst de  

postkoets met postkoetspoets op een 

postkoetspoetsdoek.  
 

Is het gelukt....dan mag 

u mijn auto komen 

poetsen. 

 

SINTERKLAAS 

 

Het jaar gaat snel, we naderen alweer de 

winterse feestdagen 

Op 28 november gaan we weer een 

aantal pakjes maken die de Sint bij 

Zonnebloem vrienden en vriendinnen 

door de schoorsteen laat glijden (Gesteld 

dat ze in het CV tijdperk nog een 

schoorsteen hebben) 

Vorig jaar was het  een succes, en we 

willen er dit jaar weer iets moois van 

proberen te maken. 

Als u de komende weken gaat winkelen 
en uw wekelijkse boodschappen inslaat, 

pak dan ook uit de rekken van Lidl; Aldi, 

(maar ook Nettorama en AH mogen 

hoor) doosjes; busjes; pakjes; zakjes of  

iets extra's dat u op 28 november kunt 

meebrengen naar de soos. En kijk eens 

in uw voorraadkast of daar niet iets 

instaat, dat weliswaar niet over de 

datum heen is, maar toch ergens er 

verloren bij staat. Ook non-food is leuk; 

een kaarsje doet het altijd goed. 

Graag nu vast verzamelen, op 28 
november meebrengen. Wij zorgen voor 

dozen, papier en zo. 
 

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 hierna. 

Voor het lopende contributiejaar blijft u de 

volledige contributie verschuldigd. 

JARIGEN IN DE MAAND OKTOBER 

 

de dames: C.Bonekamp; J.Cornelissen-

v.Clef; E.Dogger; P.v.d.Ende; M.Frickel; 

E.Gelsing-v.Berkum; C.Heisen-Bongers; 

Th.v.d.Heuvel-v.Uden; R.v.d.Heuvel-
Karsten; A.Hoedeman-v.Boekel; M.Janssen-

Schinck; G.Kappen-d.Louw; T.Lagarde; 

A.Looman; H.Meeuwsen-Wiggers; I.Moens; 

R.Nagelgast-Suyker; A.Noor-Gensen; 

C.Plattel-Bertholee; C.d.Reuver-v.Leur; 

K.v.Rosmalen; M.Schwiebe-v.d.Wijst; 
.S.Tuerlings; E.Ulijn-Mooren; V.Verbeek; 

M.Verhoeven-Gielis; L.v.d.Vossen; 

I.v.d.Wildenberg; J.Zwanenberg. 

 

En de heren:A.Appels; J.Baltissen; 

E.Boonstra; G.v.d.Doelen; E.v.Doornum; 
W.Frickel; H..v.Gennip; G.Govers; 

R.v.Hameren; A,d,Jong; A.Kappen; 

F.Schuurmans; A.Verhoeven; A.v.Vliet; 

G.d.Witte. 

 

Allemaal weer van harte gefeliciteerd. 

 
 

 

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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