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AGENDA FEB / MRT 

 

maandag   4 februari 10.00 uur info Brabant Reizen (Sterrebos) 

woensdag   6 februari 13.30 uur postzegelbeurs 

donderdag      7 februari 19.30 uur liederentafel 

vrijdag     8 februari 14.00 uur CARNAVALSMIDDAG 

11 en 12 februari soos gesloten i.v.m. Carnaval.   

woensdag 20 februari 14.00 uur  kienen 
vrijdag 22 februari 10.00 uur voorlichting over Energetix en Aloe Vera 

vrijdag 22 februari 18.00 uur Samen Eten 

dinsdag 26 februari 19.30 uur toneelavond (Sterrebos) 

 

4 tem 8 maart  belastinghulp 

woensdag      6 maart 13.30 uur postzegelbeurs 
donderdag   7 maart 10.15 uur modeshow en verkoop (Sterrebos) 

donderdag   7 maart 13.30 uur modeshow en verkoop (Sterrebos) 

woensdag   13 maart ! 14.00 uur kienen 

donderdag  14 maart 19.30 uur liederentafel 

dinsdag   19 maart 20.00 uur toneeluitvoering 

woensdag 20 maart 14.00 uur toneeluitvoering 
vrijdag 22 maart 10.00 uur bijeenkomst nieuwe leden 

vrijdag      22 maart ! 18.00 uur Samen Eten 

woensdag  27 maart 14.00 uur paasstukjes maken 

woensdag  27 maart 14.00 uur paasviering 

vrijdag     29 maart Goede Vrijdag  soos gesloten 

zondag    31 maart Pasen 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Het bestuur wenst u allen een Zalig en Ge-

lukkig Nieuwjaar, maar vooral een gezond 

2013 toe.  

We zijn bezig met de voorbereiding van een 

enquête. Binnenkort hoort u hier meer van. 

Wij hopen op een ruime respons van u, daar 
dit voor onze vereniging zeer belangrijk is, 

zodat we weten wat er zoal leeft onder de 

leden. 

De kerstmiddag was een groot succes.  

Allen, die daaraan hebben meegewerkt:  

Heel hartelijk bedankt. 

Ook zouden we graag ideeën c.q. suggesties 

van u willen om dit voor het nieuwe jaar nog 

aantrekkelijker te kunnen maken. 

Verder zijn we bezig met een nieuwe taak-

verdeling van de bestuursleden, zodat u in 
de toekomst weet waar u uw vragen etc. 

kunt deponeren. 

Denk ook aan de contributie die voor 1 fe-

bruari voldaan moet zijn, het liefst via auto-

matische betaling. Op deze manier vergeet u 

het niet en het levert voor de penningmees-

ter veel minder extra werk op. 
Er is een gesprek geweest met de directie 

van de Sibelius-residentie om te onderzoe-

ken of we diverse activiteiten gezamenlijk 

kunnen uitvoeren. Zowel bij onze locatie als 



 

wel bij de Sibelius-residentie. U hoort daar 

binnenkort meer van. Ook zal mevr. Bos, 
directrice van Sibelius, in het Nieuwsblad 

haar ideeën aan u voorleggen. 

Tot slot hopen wij u te mogen begroeten bij 

onze talrijke activiteiten in de Soos. 

Uw voorzitter René Doreleijers. 

 
DENKT U AAN DE INSCHRIJVING VOOR 

DE 5-DAAGSE REIS NAAR LUXEMBURG: 

 

MAANDAG 14 JANUARI 2013 
OM 14.00 UUR IN DE SOOS IN 
D’N IEMHOF. 
 
ADRESWIJZIGING 

 

Gaat u verhuizen geeft u dan ons uw nieuwe 
adres door. Dit kan per telefoon aan de se-

cretaris (0412646035) of via email kboru-

waard@gmail.com. Dat voorkomt dat u tij-

delijk geen NIEUWSBLAD of ONS meer 

krijgt. 

 

COMPUTERLESSEN 

 

Zoals bekend is het Rigom gestopt met het 
geven van computerlessen. 

KBO Ruwaard wil hier wel mee doorgaan en 

weer starten in januari 2013. 

Men wil dan specifiek lesgeven op 5 onder-

delen nl: 

3 lessenbasiskennis à 7,50 euro 
3 lessen internet à 5 euro 

3 lessen E-mail à 5 euro 

1 les internetbankieren à 5 euro 

2 lessen foto's versturen en afdrukken  

à 7,50 euro 

Voor personen die geen lid zijn van de KBO 
Ruwaard wordt 2,50 Euro extra gevraagd. 

Aanmelden kan bij G. Delisse tel. 631332 

Nadat het cursusgeld is gestort op rek. 

1704.35.563 krijgt men bericht wanneer 

men met de cursus kan starten. 

 

BESTUURSMUTATIE 

 

Ons bestuurslid Tonnie van Hoorn heeft 
vanwege persoonlijke redenen zijn bestuurs-

functie neergelegd. Wij betreuren het ten 

zeerste dat hij deze beslissing heeft geno-

men maar respecteren het wel. Tevens spre-

ken wij onze dank uit voor al het werk dat 

hij in de loop der jaren heeft verzet. 

G.O.A.L. 
Ouder worden met zo min mogelijk zorg

  

 

 Mijn moeder is vergeetachtig, ik maak 
me zorgen, wat moet ik doen? 

 Ik ben slecht ter been, kom te weinig 

buiten, weet u raad? 

 Mijn buurvrouw is al een paar keer 

gevallen, wat nu? 

 Mijn vader lijkt veranderd, kunt u 
eens met me mee naar hem toegaan? 

 Bij de overbuurman is de tuin een 

rommeltje, dat past hem niet, zou er 

wat zijn? 

 

In de gemeente Oss zijn in het kader van het 
GOAL-project 5 GOAL-teams actief.   

GOAL staat voor Goede Ouderenzorg en -

welzijn Alomvattend in de Lijn. 

Deze teams kunnen oudere bewoners in de 

buurt, wijk of dorp met raad en daad terzijde 

te staan bij vragen op het gebied van ge-

zondheid, zorg, welbevinden en financiën. 
Het team is samengesteld uit de wijkver-

pleegkundige, de ouderenadviseur, de huis-

arts en de praktijkondersteuner. Het team 

heeft een breed netwerk in de wijk. Het legt 

verbinding naar ondersteuning dichtbij huis 

en zo nodig ook naar andere deskundige 
hulpverleners.  

Het GOAL-team informeert, adviseert en on-

dersteunt ouderen en mensen die nabij een 

oudere staan zoals kinderen, familieleden, 

buren, vrienden, kennissen.  

Er wordt uitgegaan van de eigen mogelijk-
heden van ouderen en hun omgeving. Het 

zet in op behoud en versterking van die mo-

gelijkheden.  

De GOAL-teams zijn in ontwikkeling. Ze zijn 

gekoppeld aan de huisartsenpraktijk.  

Momenteel zijn de volgende huisartsenprak-

tijken verbonden aan het GOAL-project: 
Praktijk d’n Iemhof, Oss 

Praktijk OMC, Oss 

Praktijk Schouten, Oss 

Praktijk Schaafdries, Ravenstein 

Praktijk Roffelsen, Megen 

Vraag er naar bij uw huisarts. U kunt de 
GOAL-teams ook bereiken via telefoonnum-

mer (0412) 653230, op werkdagen van 9.00 

tot 16.00 uur. Uw vraag komt altijd op de 

goede plaats terecht.  
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REIZEN 

 

Het bezoek aan de kerstmarkt in Essen 

op vrijdag 07 december 2012, kon door 

de vele sneeuwval helaas geen doorgang 

vinden. Gelukkig mocht de reis in over-

leg met Oad verzet worden naar vrijdag 
21 december. Dit had, helaas, tot gevolg 

dat 18 mensen hebben afgezegd die hun 

geld terugkregen. Een strop voor onze 

KBO, maar de deelnemers hadden een 

heel fijne dag en er werden verschillende 

leuke inkopen gedaan. 

Dit jaar gaan we weer, laat u ons eens 

weten waar naar toe??? 
 

 

SAMEN UIT ETEN 

 

Het is weer even gele-
den dat we in het Putje 

gegeten hebben, maar 

het was er gezellig, erg 

lekker en goed verzorgd. Zeker voor 

herhaling vatbaar. 

Maar deze maand houden we het dicht 

bij huis en heb ik afgesproken bij een 

voor ons bekend adres (de leverancier 

van de heerlijke hapjes van de kerstmid-

dag) namelijk restaurant v.d. Schoot in 

de Kromstraat. 

Als U mee wilt gaan eten even een tele-
foontje (642369) en het vervoer probe-

ren we te regelen. 
 

LEDENPASSEN 

 

Ze komen eraan. KBO Brabant voorspelt 

dat de ONS van februari vergezeld gaat 

van uw ledenpas. 

Nu maar hopen dat hun voorspelling juist 

is. 

 
LIMERICK 

 

Een handige boer had in Heeten 

zijn vee met bestek leren eten. 

Dat zat hem niet mee 

omdat al dat vee 

teveel hooi op de vork nam met vreten. 

RIJBEWIJSKEURINGEN 

 

Iedere 2e maandag van de maand 

worden in Wijkcentrum De Hille 

aan de Looveltlaan, goedkope rij-

bewijskeuringen voor 70- plussers 

uit Oss en omgeving aangeboden. 
De kosten van deze keuringen be-

dragen slechts 30 euro. Dat is 

goed nieuws. Voor vele ouderen 

betekent dat een aanzienlijke be-

sparing, want doorgaans moet voor 

deze keuring veel meer worden 

betaald. Het officiële tarief be-

draagt 76,60 euro.  

Men kan zich aanmelden op telefoon-

nummer 06-10812055. Dit nummer 

staat ook in de lijst van telefoonnum-

mers in ons jaarboekje en is maandelijks 
in de regiobladen te lezen. 

 

 

BELASTINGEN 

 

Ook dit jaar wil KBO Ruwaard u weer 

helpen met het invullen van 

de belastingformulieren. 

Zoals u bij de agenda ge-

zien heeft zal dit plaatsvin-

den van 4 t/m 8 maart 2013. U 

kunt u hiervoor opgeven bij onze secre-

taris dhr. Peter Hessels telnr. 0412 

646035 of via e-mail  

kboruwaard@gmail.com. Het invullen 

van de papieren is gratis. Zorgt u wel dat 
u alle gegevens die benodigd zijn bij u 

hebt, zoals jaaropgave(n) aangifteformu-

lier en DIGID. 

 

 
WANDELEN 

 

Een poosje geleden heb ik mij aangeslo-

ten bij de wandelgroep. Een hele gezelli-

ge groep o.l.v. Kees Persoons, die in Oss 

en omgeving ieder weggetje, paadje of 

karrenspoor kent en halverwege altijd 

een plekje weet te vinden om een kopje 

koffie te drinken.  
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In zijn kielzog een paar 

fanatieke dames (en 

soms heren), die alles 

fotograferen: bomen, 
struiken, paddenstoe-

len, alles wat bloeit, 

leeft en kruipt en….. 

soms iets 

”vreemds”…..: brillenkokers, heel veel 

brillenkokers….. raar, of misschien ge-

woon een sprookje van Hans An-

ders(en)?? 

Hebben we onder onze leden meer men-

sen, die van wandelen en de natuur hou-

den, ga dan mee, want we weten het al-

lemaal: ”Bewegen is gezond”! 
We starten iedere woensdagmiddag om 

14.00 uur vanaf de Iemhof. 

 

Wandelgroeten van de groep en mij, Ans 

van Berkom 
 

PRESENTATIE MAGNEETSIERADEN 

VAN ENERGETIX  

 

Vrijdag 22 februari zal Mandy Isakh een 

voorlichting geven over Energetix. De 

heilzame krachten van magneten zorgen 

ervoor dat verstoringen/klachten in het 

lichaam worden opgeheven of verlicht. 

Denk aan migraine, depressiviteit, artri-

tis, vermoeidheid, tennisarm, rugpijn, 

menstruatiepijnklachten, futloosheid, 

slapeloosheid, stress, nervositeit. In elk 

sieraad van Energetix is koper of mag-
neet verwerkt. De sieraden zijn vervaar-

digd voor vrouwen, mannen, kinderen en 

zelfs dieren. 

Een demonstratie zal hierbij worden uit-

gevoerd. U bent van harte welkom! 
 

 

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 hier-

na. Voor het lopende contributiejaar blijft 
u de volledige contributie verschuldigd. 

 

DE JARIGEN VAN FEBRUARI  

 

Allemaal van harte gefeliciteerd..... 

 

de dames: C. v. Amstel-Zwarts; P. Arts; C. 
v. Bakel; N. Botha-Sasburg; T. Crijns-

Zeegers; D. v. Dijk-Nooijen; M. Hasselt-

Hurkmans; A. IJzendoorn-v. Moorst; J. Ja-

cobs; A. Juurlink; M. Lagarde-Rijkers; G. de 

Leeuw-Vrolijk; W. v. Leur-Norbart; L. v. Lie-

verloo-v.d. Coevering; W. de Lizer; M. 
Neelen; J. Paardekoper; L. Romme-v.d. 

Loop; M. Santvoort-Ondersteijn; J. Schuur-

mans-v. Wetten; M. Toonen-Princen; M. v. 

Uden; M. v.d. Ven-v. Heeren; M. Verhoeckx-

Stockermans; W. Welten-v. Nuland. 

 
En de heren: J. v. Amstel; J. v.d. Broek; A. 

Broeksteeg; N. Broers; P. v. Duijnhoven; P. 

Hoven; T. v. Kalmthout; W. Lieffers; P. Luij-

ben; M. Peters; W. Thoonen; L. Zeijlemaker; 

M. Zwiers. 

 

 

KBO AFDELING RUWAARD 

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

Voorzitter:  

René Doreleijers tel: (0412) 636691 

renedoreleijers@home.nl 

Vice-voorzitter & activiteiten: 

Mieke Boonstra, tel: (0412) 642369 

eboonstra@ziggo.nl  
Secretariaat & ledenadministratie: 

Peter Hessels, Van der Brugghenstraat 3, 

5344 KT Oss, tel: (0412) 646035 

pjhessels-c@telfort.nl  

Penningmeester:  

Tonn Broeksteeg, tel: (0412) 640418 
Bankrekening: KBO-Ruwaard 1704 35 563 

tonnoss@ziggo.nl 

Activiteiten & redactie: 

Wiel Janssen, tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl 

 
Kandidaat bestuursleden: 

Jo van Amstel, tel: (0412) 481612 

vanamsteljo@gmail.com 

Gerard Delisse, tel (0412) 631332 

gdelisse@versatel.nl 

Cor van de Vorstenbosch,  

tel: (0412) 637340 
cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl 
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