
 

Jaargang 17 – oktober 2012                                                             Kopij inleveren voor 20 november 

 

AGENDA NOV / DEC 

 

woensdag   7 november 13.30 uur postzegelbeurs 

donderdag   8 november 19.30 uur liederentafel 

vrijdag 16 november 10.00 uur voorlichting brandpreventie 
woensdag  21 november 14.00 uur kienen 

woensdag  28 november 14.00 uur inpakken Sinterklaas/Zonnebloem 

vrijdag 30 november 18.00 uur Samen Eten 

 

woensdag   5 december 13.00 uur postzegelbeurs 

maandag 10 december 14.00 uur kerststukjes maken 
woensdag 12 december 14.00 uur kienen ! 

Woensdag 12 december 10.00 uur schoenenverkoop (Sterrebos) 

donderdag 13 december 19.30 uur liederentafel 

donderdag 13 december 14.30 uur Kerstmarkt (Sterrebos) 

woensdag 19 december 14.00 uur KERSTVIERING 

Kerstmis 25/26 december   kerstdiner in de Sterrebos,     

     aanmelden bij de receptie kosten € 15 
vrijdag 28 december 14.00 uur oudejaarsborrel 

 

 

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 

 

Bij de bestuursvergadering 

hebben we kennis gemaakt 
met 3 nieuwe kandidaat 

bestuursleden. Ook zijn er 

afspraken gemaakt v.w.b. de taakverdeling. 

Op de algemene jaarvergadering komen er 

hierover verdere mededelingen.  

Mieke Boonstra is al volop bezig met 
voorbereidingen voor de reisjes in 2013. 

Meer daarover vindt u elders in dit blad. 

Het bestuur is van plan om voorstellen te 

doen aan de KBO kring Maasland om leden 

aan onderlinge activiteiten te kunnen laten 

deelnemen. 
Vergeet niet de InformatieMarkt voor 

Senioren, welke plaats vindt in d’n Iemhof 

op vrijdag 26 okt 2012 van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Wij stellen uw aanwezigheid zeer 

op prijs. 

Ook wordt er op dit moment al gewerkt aan 

de samenstelling van het jaarboekje van 
KBO Ruwaard. Zou u daar nog aanvullingen 

of extra’s in willen, neem dan contact op met 

onze secretaris tel.nr. 0412646035. 

Tot slot: wij zien u graag in de Soos bij onze 

activiteiten. 

 

OPENING SEIZOEN 2012-2013  

 

Donderdag 4 oktober j.l. was er de 
openingsavond. 

Ruim honderd leden hadden de moeite 

genomen om aanwezig te zijn en er een 

mooie avond van te maken.  

Onder het genot van een drankje en hapje 

voor iedereen opende voorzitter Rene 
Doreleijers de avond. In zijn toespraak 

benadrukte hij nog eens het belang van 

vrijwilligers. Hij sprak de wens uit dat meer 

leden zich als vrijwilliger aan zullen melden. 

Het optreden van de Brabantse zanger Nico 

v.d. Wetering was zeker het hoogtepunt van 
de avond. 

Het keurig verzorgde bloemetje op tafel 

(Ria) en de heerlijke cake van Hannie, en de 

geweldige inzet van het barpersoneel (o.l.v. 

Eize) en de muzikale omlijsting (Wiel) 

hebben bijgedragen tot het welslagen van 

deze avond. 
 

 

 

LIEDERENTAFEL IN D’N IEMHOF 

 

Op donderdag 8 november wordt in d’n 

Iemhof in Oss weer de derde liederentafel 
van dit seizoen gehouden. Onder begeleiding 

van het Iemhof Combo en de beide 

zangeressen zal een keur van liedjes van 

vroeger en nu worden gepresenteerd.  

Voor iedereen is dit dé gelegenheid om 

samen met anderen gezellig uit te zijn en 
een hele avond lekker ontspannen te zingen. 

Sluit u aan bij onze vaste groep bezoekers. 

U bent van harte welkom! 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 

open vanaf 19.30 uur en de toegang is 

gratis. Dus graag tot 8 november in de grote 
zaal van D’n Iemhof! 

 

 

SINTERKLAAS 

 

In het vorige Nieuwsblad heeft u al een 

oproep gezien betreffende de 

Sinterklaasactie voor de Zonnebloem. 

Nog één keer........... verzamel alles 
waarmee u langdurig zieken en 

gehandicapten van de 

Zonnebloem een glimlach op 

hun gezicht kunt toveren. 

Op 28 november gaan we 

inpakken. Laat het echt een 

inpakmiddag worden om nooit te vergeten.  
 

 

SAMEN UIT ETEN 

 

We hebben weer lekker gegeten bij 

restaurant de Ruwert op vrijdag 28 

september j.l. 

In overleg gaan we in oktober niet de laatste 
vrijdag, omdat dan de Informatie Markt 

Senioren is in d’n Iemhof . 

We gaan nu een week eerder: de 19e, ook 

op vrijdag. En wel naar restaurant de Waard 

in Heesch, waar we graag komen omdat het 

er zo lekker is. 

We krijgen daar een 3 gangen keuze menu 
t.b.v. € 22,50. 

Voor november ben ik nog bezig met een 

nieuw adres, maar ga eerst voorproeven. De 

datum is 30 november. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te 

nemen. (642369). 

 



 

Voorlichting brandpreventie 

 

Op vrijdag 16 november 2012 verzorgt 

de Nederlandse Brandwondenstichting 

een voorlichting over het voorkomen en 

bestrijden van brand(jes) in en om het 

huis. Dit gebeurt in d’n Iemhof, aanvang 

10.00 uur. 

Aan de orde komt onder meer de 
preventieboodschap, dus hoe voorkom 

je brandwonden. Het vergroten van 

veiligheidsbewustzijn en 

gedragsverandering zijn de speerpunten.  

Daarnaast willen mensen graag 

geïnformeerd worden over directe eerste 

hulpverlening bij brandwonden.  

Onze doelstelling is het aantal 

brandwondongevallen te verminderen bij 

groepen met een verhoogd risicogevaar, 

zoals jonge kinderen van 

0-4 jaar en ouderen.  

De voorlichting bestaat 
uit een powerpoint-

presentatie met dia's en 

filmpjes.  

 

Thema's/aandachtspunten die 

voorbijkomen: wat zijn 

brandwonden, hoe herken je ze, hoe 

voorkom je ze (in en om de woning), 

heetwaterongelukken, vlam in de pan, 

rookmelder, blusdeken, directe eerste 

hulp bij brandwonden en het maken van 

een vluchtplan om tijdig het huis te 
kunnen verlaten bij een woningbrand. 

Na afloop zijn gratis foldermateriaal en 

een EHBO-kaartje voor brandwonden 

beschikbaar.  

Het zijn boeiende, interactieve 

bijeenkomsten waar mensen veel aan 

blijken te hebben. Op ieder moment 

kunnen mensen reageren op mijn 

verhaal en op elkaar, dat houdt het 

spannend en levendig! 
 

 

MOTTO NOVEMBER 

 

Een ongeluk zit in een klein hoekje,  
       het geluk zit in de rest. 

 

LEDENPASSEN 

 

Het lag in de bedoeling van KBO Brabant 

dat elk lid in november een nieuwe 

ledenpas zou krijgen, voor 2013-2014. 

Omdat er rond de jaarwisseling veel 

wijzigingen in het ledenbestand 

plaatsvinden (opzeggingen en 

aanmelden nieuwe leden) heeft men 
besloten de aanmaak van nieuwe passen 

uit te stellen tot medio januari. 

Even geduld dus, de nieuwe pas komt 

eraan.. 

 
 

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 

hieronder. Voor het lopende contributiejaar 

blijft u de volledige contributie verschuldigd. 

 

DURF TE SPELEN 

 

Namens de toneelvereniging van de KBO 

Ruwaard “DURF TE SPELEN” wil ik een 

noodkreet 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 

wintermaanden. 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


 
DE JARIGEN IN NOVEMBER 

 
de dames:B.Appels-Telkamp; A.Arkenbosch-

Cox; W.Baan-Hulst; H.v.Berkom-v.Boekel; 

W.v.d.Biggelaar-v.Herwijnen; L.Bouma; 

A.Erich; T.Giesbers; J.Graafmans; 

M.d.Groen; A.v.Heck-d.Werdt; J.v.d.Heijden; 

I.Kuiper-Tiggelovend; A.Oosterveen-Hendri; 
A.Pennings-Koch; L.v.Pinxteren; W.d.Rijk-

Ensink; J.Snethorst; M.Sozef-v.Kaam; 

H.Tijssen; M.v.Tilborg; J.Trago-Teerhuis; 

G.Vinck; A.v.Vlijmen; M.v.d.Water; 

V.v.d.Weij; W.Wiegers-Meijnen; A.Winnubst.  

 
En de heren: A.Bast; G.v.Bergen; A.Bouma; 

A.Daems; E.v.Dielen; P.Hessels; H.Kerkhof; 

A.v.d.Loop; A.v.Meel; J.t.Pas; C.Peterbroers; 

F.v.Pinxteren; A.Stalpers; B.Vazquez Guirao; 

T.v.d.Werf. 

 

Allemaal 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 

http://www.kbo-ruwaard.nl/
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mailto:renedoreleijers@home.nl
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