
 

Jaargang 17 -  november/december 2012                                      Kopij inleveren voor 03 januari 2013 

 

AGENDA DEC / JAN 

 

woensdag   5 december 13.00 uur postzegelbeurs 

vrijdag   7 december 09.00 uur kerstmarkt Essen 

maandag 10 december 14.00 uur kerststukjes maken 
woensdag 12 december 14.00 uur kienen  (denk om de datum!) 

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 

vrijdag 21 december 19.30 uur kerstconcert ”Ons Genoegen” in de H. Hartkerk 
Kerstmis 25/26 december   kerstdiner in de Sterrebos,     

     aanmelden bij de receptie kosten € 15 

vrijdag 28 december 14.00 uur oudejaarsborrel 

maandag  31 december 23.59 uur 2012 is voorbij 

 

dinsdag   1 januari 00.00 uur 2013 begint. Allen een voorspoedig nieuwjaar 

woensdag    2 januari 13.00 uur postzegelbeurs 
maandag   7 januari 14.00 uur nieuwjaarsreceptie 

woensdag   9 januari 14.30 uur Oud Hollandse spellenmiddag (Sterrebos) 

donderdag  10 januari 19.30 uur liederentafel 

maandag 14 januari 14.00 uur inschrijven 5-daagse reis 

maandag 14 januari 14.00 uur cash contributie betalen in de soos 

dinsdag  15 januari 19.30 uur voorlichting Ontmoeting Extra (Sterrebos)  
woensdag 16 januari    EXPO Veldhoven 

donderdag 17 januari 10.00 uur uitverkoop mode (Sterrebos) 

woensdag 23 januari 14.00 uur kienen (denk om de datum !) 

vrijdag 25 januari 18.00 uur Samen Eten 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL  

 
Beste senioren, 

we zijn weer aan het einde van het jaar aan-

gekomen. Voor sommigen is het een leuke 

tijd, voor anderen wat minder. Belangrijk is 

dat we met z’n allen daar goed door heen 

moeten komen. 
Denk ook even aan senioren bij u in de 

buurt: dat ze zich niet eenzaam voelen. Pro-

beer een praatje te maken of lekker samen 

even koffie/thee te drinken, zodat ook zij 

niet vergeten worden. 

De IFM (InformatieMarkt  voor Senioren) 

was een succes. Dank aan allen voor hun 

medewerking. 

Met het bestuur van d’n Iemhof is er een 

huurovereenkomst afgesloten voor de perio-

de 2013/2014. 
Het jaarboekje is klaar. Zet belangrijke data 

in uw agenda en houdt het boekje bij de 

hand als er iets is. Er staan voor u vele be-

langrijke telefoonnummers etc. in. 

De inschrijving voor de reis naar de kerst-

markt was ook een succes. Binnen 2 uur was 
de bus volgeboekt. Allen veel plezier ge-

wenst in Essen (Duitsland). 



 

 

 

Wij hopen op veel respons bij de Sinter-

klaasmiddag (28 nov), de kerstviering (19 
dec) en de afsluiting van het jaar bij onze 

oudejaarsborrel (28 dec). 

Verder wens ik u allen een gezonde afsluiting 

van 2012 en hoop u te mogen begroeten op 

de diverse activiteiten in onze soos. 

Uw voorzitter  
René Doreleijers. 

 

CONTRIBUTIE 2013 

De KBO-contributie voor 2013 is vastgesteld 

op € 28,00 euro per persoon. Vanaf 1 de-

cember heeft u twee maanden de tijd om 

aan uw financiële verplichtingen te voldoen. 

U kunt dus tot 1 februari 2013 betalen op 

bankrekeningnummer 1704 35 563 t.n.v. 
Penningmeester KBO Ruwaard.   

Degenen die zich hebben aangemeld voor 

betaling per incasso, hoeven niets te doen: 

begin februari zal de contributie automatisch 

worden afgeschreven. Leden die ook van 

deze service gebruik willen maken kunnen 

zich nog tot eind januari opgeven. U leest er 
alles over in de contributiebrief die samen 

met het volgende Nieuwsblad begin januari 

2013 in de bus valt. 

Wat nog niet iedereen schijnt te weten is dat 

eventuele opzeggingen voor eind december 

binnen moeten zijn. Slechts dan kunnen wij 
u tijdig, zonder extra kosten, uitschrijven. 

Maar, en dat zullen bijna zeshonderd men-

sen beamen, lid blijven blijft natuurlijk veel 

leuker! 

Voor inlichtingen: 

Tonn Broeksteeg, penningmeester KBO Ru-
waard 

tel. 640418 

 

BELASTINGSERVICE 

 

Het bestuur van KBO Ruwaard is op zoek 

naar enkele enthousiaste leden, die komend 

jaar willen helpen met het invullen van be-

lastingformulieren. 
Gevraagd:   

 iemand met enige kennis van het be-

lastingstelsel 

 iemand die in februari enkele dagen 

vrij kan maken 

Cursusmogelijkheid wordt aangeboden door 

KBO-Brabant. 
Voelt u zich ertoe aangetrokken, meldt u dan 

bij de secretaris 0412646035 

 

 

5-DAAGSE EXCURSIEREIS 2013 

 

Vianden/Ardennen/Luxemburg. 

Van maandag 17 juni tot vrijdag 21 juni,                              

                            
Prijs: € 349,00 p.p. bij een 

maximale bezetting van 48 

personen. 

We hebben de beschikking over : 

12 x 1-persoonskamer met bad/douche en 

toilet (toeslag €42,00) 
18 x 2-persoonskamer met bad/douche en 

toilet (de luxe) 

 

Bij de reissom is inbegrepen: 

Vervoer per luxe OAD Comfort Class tour-

ingcar. 
Koffie met gebak op de vertrekdag. 

4 overnachtingen in Hotel Belle-vue*** op 

basis van verblijf in een 2-persoonskamer 

met bad/douche en toilet (de luxe.) 

Verzorging op basis van Halfpension (ont-

bijtbuffet en 3-gangen keuzediner), vanaf 

diner 1e dag t/m afscheidsdiner laatste dag. 
Uitgebreid Excursiepakket naar onder 

meer:, 

Watervallen van Coo (België), Orchideeën-

tuin, Diekirch, 

Luxemburg stad (o.l.v. een lokale gids), Re-

mich, Echternach, 
Klein Zwitserland en Bastogne. 

Gebruik van de faciliteiten van het hotel: 

Receptie, restaurant, gezellige bar, ontbijt-

zaal, lift, groot terras, verwarmd binnen 

zwembad, sauna en wellness (tegen beta-

ling) en fitnessruimte. 
Welkomsdrankje bij aankomst in het hotel. 

Hotel met lift.             

Eigen opstapplaats vanuit 

Oss. 

Organisatiebemiddeling. 

Reisbescheiden voor de hele groep, kofferla-

bels, programma etc. 
 

Meer informatie over het hotel kunt U vinden 

op:   www.hotelbv.com 

Bij de reissom is niet inbegrepen:  

Reis- en annulerings verzekering. 

Entreegelden voor de optionele excursies. 
Entreegelden (tarieven 2012, onder voorbe-

houd van wijzigingen. 

dag 2: orchideeëntuin (incl. rondleiding), 

ca. €3,50 p.p. 

dag 3: boottocht over de Moezel  

ca. €8,00 p.p. 

dag 4: kasteel Vianden, ca € 6,00 p.p.  

http://www.hotelbv.com/


 

 

dag 5: oorlogsmuseum Bastogne,  

ca. € 8,00 p.p. 
Overige maaltijden (lunches). 

Administratie kosten en Calamiteitenfonds. 

  

PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG: 

Voorstel, zie bijlage, kan evt. nog gewijzigd 

worden. 
 

U kunt zich voor deze reis inschrijven op: 

Maandag 14 januari 2013 om 14.00 uur  

In de soos in d’n Iemhof. 

 

 

VERJAARDAGSKAARTEN 

Met ingang van 1 december 2012 ontvangen 

alle 80- en 90-plussers een handgemaakte 
verjaardagskaart. Deze kaarten worden ge-

knipt en geplakt door KBO Ruwaard-lid Ria 

Reijkers. Sandra en Tonnie zorgen ervoor 

dat de jarigen hun felicitatie op tijd in de bus 

krijgen. 

 

 

SAMEN UIT ETEN.  

 
Het was weer lekker en gezellig bij de Waard 

in oktober. 

Op vrijdag 30 november gaan we zoals afge-

sproken naar het Putje. 

Als we met 20 personen zijn kunnen we ge-

bruik maken van het keuzemenu á € 20,00. 

Als u mee wilt graag even een telefoontje 
(642369), en we proberen voor vervoer te 

zorgen. 

In december gaan we niet “samen uit eten “. 

 

WORK-SHOP  KERST-BLOEMSTUKJE 

MAKEN. 

 

Op maandagmiddag 10 december gaan we 
weer een kerstbloemstukje maken onder 

leiding van Ria van der Doelen. 

De middag begint om 14.00 uur in de soos in 

D’n Iemhof. 

U kunt zich telefonisch aanmelden bij Ria 

(637597) 

De prijs voor deze work-shop is €5,50 . aan 
het begin van de middag te voldoen. 

 

MOTTO VOOR DE WINTERMAANDEN 

 

Het probleem met gepensioneerd zijn is: 

dat je nooit een dagje vrij krijgt. 

 

KERSTMIDDAG KBO-RUWAARD. 

 

Woensdag 19-12-2012. 

Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 

Plaats: grote zaal in D’n Iemhof. 
 

We gaan er weer een fijne Kerstmiddag van 

maken met de bekende koren, een kerstge-

dachte door pastor G. Zeegers, het senio-

renorkest o.l.v. Harm Klaver en er kan flink 

meegezongen worden. 
De teksten van de liederen liggen voor u 

klaar. 

Natuurlijk zullen de hapjes en drankjes niet 

vergeten worden. 

De toegang is voor al onze leden gratis en 

we hopen dat velen van u aanwezig zullen 
zijn. Het volledige programma krijgt u sa-

men met consumptie–bonnen aan het begin 

van de middag. 

 

REIZEN : 

 

Op vrijdag 07 december a.s. gaan we met 

een volle bus naar de kerstmarkt in Essen 

(Duitsland). 
Degene die zich hiervoor hebben ingeschre-

ven krijgen nog persoonlijk bericht. 

 

 

LIEDERENTAFEL 

 

Op donderdag 13 december as. vindt in D’n 

Iemhof te Oss weer de liederentafel plaats. 

Onder begeleiding van het Iemhof Combo en 
de beide zangeressen zal weer een keur van 

liedjes van vroeger en nu worden gepresen-

teerd, deze keer natuurlijk een beetje in de 

sfeer van de decembermaand.  

Tijdens de pauzes is er voor diegenen die 

graag wat willen laten horen of zien de gele-
genheid zichzelf te presenteren op het open 

podium.  

Zoals altijd is iedereen, die graag samen met 

anderen zingt, van harte welkom. U kunt in 

elk geval op een heel gezellige zangavond 

rekenen. 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 gra-

tis.  

Steeds meer mensen weten de weg naar D’n 

Iemhof te vinden – u toch ook?  Dus graag 

tot 13 december in de grote zaal van D’n 
Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 



 

KIENEN 

 
Let op: in december kienen we NIET op de 

derde woensdag, want dan vieren we onze 

Kerstmiddag. Op 12 december gaan we een 

gokje wagen met de balletjes. 
In januari is het de vierde woensdag omdat 

we op de derde woensdag naar de EXPO in 

Veldhoven gaan. 

Let daar dus op en kom op de juiste dagen 

naar de soos om uw ”win-tas” mee te ne-

men.  
 

OPEN DAG EN INFO-MARKT 

 

Op 26 oktober was het weer zover. 

KBO Ruwaard presenteerde zich door een 

informatiemarkt voor senioren en hield open 

huis voor belangstellenden. 

De markt was een succes. Alle bezoekers en 

deelnemers waren zeer tevreden . 
Het open huis leverde een negental nieuwe 

leden op, met nog enkelen in optie. 

Iedereen die heeft meegewerkt aan deze 

dag: hartelijke dank......en tot 2014 ! 

Vooral de hoek, waarin onze eigen leden hun 

kundigheden presenteerden werd druk be-
zocht. 

Als u een leuke hobby uitoefent, laat daar 

uw medeleden van weten. Sommige mensen 

zoeken een zinvolle vrijetijdsbesteding en 

willen graag wat van u leren. Zoek contact 

via onze werkgroep “ledencontact”. 
En laat daarvan op onze volgende infomarkt 

iets zien. 

 

JARIGEN IN DECEMBER EN JANUARI 

 

In december.......Dames: M.v.Aar; M. Aker-

boom-Gillissen; W. v. Ballegooij; N. Baltha-

zaar; J. Berends; Th. Berndsen-Hermans; M. 

Blonk; J. Boonstra-Wentholt; E. v. Bragt-
Wentholt; S. Broeksteeg-Mengerink; M. Cox; 

A. Degen-Wellink; G. Delfgauw-Bongers; M. 

v.d. Gaal-v.d.Wiel; E. Geurtsen-de Kleyn; F. 

Haveman-Baars; M. Hodes-Groot Zevert; J. 

v. Hoorn; B. Huysman-Tijink; L. Jagers-

Rutten; L. Kaelen; K. Kerkhof-Mastaiel; H. v. 

Leeuwen; M. v. Leur-Schuurmans; J. Netten-
Zwetsloot; I Olthof-Lingg; W. Oude Vrielink-

Reijerink; M. Peters-Schiplstal; R. Reijkers; 

A. Reijs-v.d. Ven; G. v. Santvoord-Musakwa; 

V. v. Schaijik; T. Semeyn-Hinrichs; E. Stal-

pers-Goossens; W. Visschers; J. Waber-

Kleuskens; J. v.d. Wielen.. 

Heren: M. Arkenbosch; A. Bruurs; J. Carton; 

L. v.d. Elzen; J. Heesen; G. Heisen; M. v. 
Herpen; W. Kling; A. Merkx; H. v. Ooijen; G. 

Steverink.. 

 

En in januari........ de dames:  M. Alemans; 

N. Baas-Hoek; R. Bijlsma; J. Bonder; W. 

Bonnemaijers-Hemler; H. v. Dijk; M. v.d. 
Doelen; M. Dolk-Commijs; M. Drenthen-

Vossen; J. Govers-v.d. Pol; E. v. Hal-de 

Lang; E. v. Haren-Marcellis; H. Helmink-

Hakvoort; M. Heymans-Kaander; M. v. 

Lendt; M. v.d. Loop; Langenhuijzen; M. 

Maissan-v.Wely; G. Nass-v. Rijn; L. Oor-

Hadderingh; M. v. Valkenburg; A. v. Veghel-
Coolen; M. Verberne; M. Verhagen; G. Vinc-

ken-Gubbels; A. Vissers-Janssen; L. Waijers-

v.d.Hanenberg; E. v. Wijk-v.Tweel; N. Wit-

tenberg; W. Wolf. 

En de heren: H. Akerboom; F. v. Bergen; M. 

v.d. Burgt; G. Delisse; J. Dubois; N. v. Ede-
ren; W. v.d. Eng; A. Entius; A. v. Erp; M. 

Gijsbers; W. v. Griensven; W. v.d. Ham; H. 

Heller; H. v.d. Heuvel; J. Hoedeman; G. v.d. 

Hurk; H. Janssen; D. Kramer; P. Lagarde; J. 

Leemans; T. Meijer; J. v. Schaijik; C. v.d. 

Tas; A. Verhoeven.  

 
Allemaal van harte gefeliciteerd en nog vele 

jaren in goede gezondheid 
 
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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