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AGENDA FEB / MRT 

 

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 

 

Beste leden, 
De Jeu de Boule baan is gereed. Wij zullen 

samen met Wijkraad en Sterrebos op korte 

termijn, de baan officieel openen,nadien wil-

len we samen met de Sterrebos een compe-

titie gaan spelen, zijn er leden die gaarne 

willen spelen? of als leider( ster) dit mede 

willen opzetten laat dit dan even weten en 
meld u zich aan bij onze secretaris Peter 

Hessels. 

Ook het klussen team begint vorm te krij-

gen,ons lid Rien van Bergen is druk in de 

weer om  alles voor elkaar te krijgen zodat 

we in april/mei kunnen starten,wilt u zelf 
ook binnen het team assisteren als klusjes-

man of vrouw (voor evt. herstel werkzaam-

heden) laat het Rien even weten tel.06-

22800311. 

Excursies: Mieke is er weer in geslaagd dat 
we twee middag tripjes gaan maken, lees 

elders meer daarover. 

PR.: Jo van Amstel gaat zich hiervoor bezig 

houden om dit een gezicht te geven, veel 

succes. 

Info-ochtenden: Daar is Wiel Janssen mee 
bezig, lees elders meer. 

De computer-cursus-lessen worden druk be-

zocht, meer info bij Gerald Delisse. 

Carnavalsmiddag: Het was er erg gezellig, 

leuk orkest, de stadsprins met zijn gevolg en 

jeugdprins hebben ons goed vermaakt, he-

laas viel de opkomst wat tegen. Toch willen 
we allen hartelijk danken voor hun inzet dat 

alles goed verliep. 

Beste leden op 27 maart houden we de 

paasviering in de soos. Kom gezellig een ei-

tje tikken en eten of lekker genieten van een 

advocaatje met slagroom natuurlijk. 
Graag tot ziens in de soos.  

Uw voorzitter René Doreleijers 



CARNAVALSMIDDAG 2013 

 

Wat hebben we genoten, vrijdagmiddag  

8 februari 2013. Alle ingrediënten voor een 

gezellig carnavalsfeest waren er: livemuziek, 
een bezoek van de Stadsprins, de Jeugd-

prins, dansmariekes. Er was limonade, bier, 

er waren volop bitterballen en ander lekkere 

hapjes. Alleen... Waar bleven die andere 

vijfhonderdvijftig leden van KBO Ruwaard, 

die middag? De organisatie had nog zo haar 
best gedaan. Heel jammer dat zo velen het 

dit jaar lieten afweten. Geen tijd? Geen zin? 

Te koud?  

De mensen die er waren hebben het in ieder 

geval uitstekend naar hun zin gehad.  

En zo hoort het ook. 
Ik zou zeggen bedankt allemaal en tot vol-

gend jaar!  

Sandra  
 

 

PUBLIC RELATIONS. 

 

Als een vereniging, zoals onze KBO afdeling, 
wil groeien of in elk geval zich wil handha-

ven, zal er met de buitenwereld gecommuni-

ceerd moeten worden. 

Wij zoeken nog steeds iemand uit ons leden-

bestand, die bereid is, en over de benodigde 

vaardigheden beschikt, om de KBO Ruwaard 

naar buiten uit te dragen. 
Deze PR functionaris zal contacten moeten 

onderhouden met de regionale en plaatselij-

ke pers, met de lokale Tv, en zal de redactie 

van ons Nieuwsblad kunnen adviseren. 

Wie denkt zich in dit te kunnen en willen 

doen, neem even contact op met één van de 
bestuursleden en onze dank zal groot zijn. 
 

 

LEDENPASSEN 

 

Het is zover, de passen voor 2013 en 2014 

zijn binnen. Bij de eerstvolgende bezorging 

van de ONS en het Nieuwsblad vind u ook 
uw nieuwe pas. 

Knip de oude doormidden en gooi hem weg. 

Mocht u geen pas hebben ontvangen, geef 

dit dan even door aan het secretariaat  

(tel 646035). 

Er is dan in Den Bosch of bij ons iets fout 
gegaan, maar die fout kunnen we herstellen. 

Uw secretaris 

 

OPENINGSTIJDEN SOOS. 

 

In ons groene boekje kunt u lezen dat de 

soos open is van 13.30 tot 17.00 uur. 

De bar is open tot 16.45 uur, laatste borrel 
om half vijf ! 
 

 

EEN GOED GESPREK MET IEMAND DIE 

NIET GOED HOORT. 

 

De uitdrukking ”een goed verstaander heeft 
slechts een half woord nodig” gaat vaak 

noodgedwongen op voor iemand die slecht-

horend is. Als je niet alles goed verstaat 

wordt het voeren van een gesprek een kunst 

van gemiste woorden raden. Zelfs met het 

beste hoortoestel blijven er luistersituaties, 

waarin de slechthorende moeite kan hebben 
om alles goed te verstaat. Bijvoorbeeld als 

veel mensen tegelijk  praten, als mensen 

snel en onduidelijk praten of regelmatig hun 

gezicht afwenden. Of in situaties met muziek 

of ander achtergrondgeluid. 

Toch wil iedereen, op gezette tijden een ge-
sprek met anderen aanknopen. Met weder-

zijds begrip komt u er wel. 

De NVVS (Nederlandse vereniging voor 

slechthorenden), geeft hiervoor foldermate-

riaal uit, met tips voor beide zijden, zowel de 

slechthorende als goed horende gespreks-

partner. 
In de volgende nummers van 't Nieuwsblad 

zullen we een aantal van deze tips de revue 

laten passeren. 
 

 

SAMEN UIT ETEN 

 
Het was weer echt gezellig en lekker bij res-

taurant v.d. Schoot, ook al was de groep 

ditmaal niet zo groot. 

De bonnen met een aanbieding die iedereen 

in de bus kreeg van restaurant de Kookerij, 

deed ons besluiten daar naar toe te gaan op 

vrijdag 22 februari a.s. Verschillende hoofd-
gerechten voor € 7,50. 

Je kunt daar ook zo’n heerlijke kleine kop 

soep (voor een kleinere prijs) krijgen. 

Ja, de Kookerij hebben we al vaak aange-

daan met volle tevredenheid. Voor een klei-

ne vergoeding kunt U gehaald en gebracht 
worden. 

Dus bel even s.v.p. 642369. 

 

 



 
 
 
 
 
 

DURF TE SPELEN 
 
 

DE SENIOREN PIKKEN HET NIET LANGER 
 
KOMISCH SPEL IN 5 TAFERELEN 
 
DOOR HARRY SMITS 
 
 
Korte inhoud: 
 
De senioren van de KBO toneelclub hebben zo juist hun laatste voorstelling gespeeld. Het publiek reageert 
enthousiast 
In de krant wordt echter neerbuigend en meesmuilend geschreven dat de ouderen beter  thuis kunnen blijven 
en het publiek niet moeten vervelen met hun kluchtige blijspelen. 
 
Dit pikken ze niet en zullen die recensent wel eens even mores leren en dat zij wel meer kunnen dan met de 
kleinkinderen eendjes voeren of handschoentjes breien. 
 
 
Speeldata: 
 
Dinsdag 19 maart 20.00 uur, in d'n Iemhof 
Woensdag 20 maart 14.00 uur, wederom in d'n Iemhof 
 
De toegangsprijs is €5,- (inclusief een kop koffie of thee) 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij: 

Soos KBO in d’n Iemhof aan de bar 
   D. Kramer  da Costastraat 9 

Frans van der Lee. Thorbeckestraat 54 
   ’s Middags en ’s avonds aan de zaal 
 
De toneelvereniging D.T.S heeft nog steeds nieuwe leden nodig.  
Als u interesse hebt, meld u dan aan bij Dirk Kramer 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

5 DAAGSE REIS NAAR LUXEMBURG. 

 

Momenteel zijn er al 44 personen die hebben 
ingeschreven 

voor deze reis. Hij kan dus zeker doorgang 

vinden op 17 juni. 

U hoort er t.z.t meer over. 

 

 

 



PAASMIDDAG 

 

Woensdag 27 maart a.s. zal Ria v.d. Doelen 

weer een work-shop “paasstukje maken” 

gegeven in de soos. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Ria 

(tel.637597) 

De kosten zijn  € 5,50 die U kunt betalen op 

de 27e. 

Voor deze middag worden er weer gekleurde 

eieren uitgedeeld en natuurlijk is er een ad-
vocaatje. 
 

 

REIZEN 

 

Extra aandacht s.v.p. voor 

de gewijzigde datum. 

 
Op maandag 27 mei gaan we met de 

museum plusbus naar  

”de Hermitage” in Amsterdam. 

 

Deze excursie is vooral voor mensen die niet 

meer zelfstandig naar een museum kunnen 
gaan. 

In deze bus kunnen mee: minimaal 30 en 

maximaal 40 personen. Er mogen 2 vaste 

rolstoelen of 1 elektrische rolstoel mee, en 5 

opvouwbare rolstoelen en/of rollators. 

Scootmobielen zijn helaas niet toegestaan. 

Mensen met een rolstoel moeten zelf een 
begeleider meenemen.  Deze horen dan bij 

het aantal deelnemers. 

De plusbus is gratis, deze wordt nl gespon-

sord door de Bank-Giro loterij. 

U betaalt alleen voor een gezamenlijke lunch 

in het museum. 
Ook al bent U nog goed ter been dan mag U 

toch mee, maar vol is vol. (we zijn tenslotte 

allemaal ouderen). 

  

U kunt inschrijven voor deze reis op: 

Maandag 25 maart om 14.00 uur in de soos 
in d’n Iemhof. 

Daar svp. contant betalen voor de lunch  

€ 12,50. 

 

 

MOTTO VOOR FEBRUARI   

(en maart mag ook hoor.....) 

 

Ik heb me voorgenomen eeuwig te leven, 

tot nu toe gaat het goed ! 
 

IN MAART FELICITEREN WE:   

 

de dames: G.Albrecht; W.v.Breugel; 

J.Dielen-Dekkers; H.v.Druenen-

v.Roosmalen; R.v.Erp-Haerkens; 
B.v.Gennip; K.v.Goor-Bezemer; M.Habing; 

A.v.Halteren; J.Hartoch; M.v.d.Heijden-

d.Louw; D.Kats-v.d.Elzen;  J.Hendriks-Stein; 

L.Meeuwsen; W.Naderman-Kreutz; 

J.Nederveen; C.Neve;  L.Nijenhuis; J.Peters-

Tukker; A.Schuijers-v.Boxtel; J.Seidel-
Groenhuijsen; I.Sips-Muris; P.v.Tilburg-Boll; 

E.v.Tol-Postma; T.d.Vocht; A.v.d.Water; 

W.Weerdhof-Janssen; A.Weinberg-Bakels; 

L.v.d.Wetering; M.Zwiers. 

En de heren: J.Arts; W.Berends; J.Boon; 

C.Bos; P.Boumans; J.Cox; G.Debets; 
J.v.Druenen; W.v.d.Heijden; H.Lennaerts; 

J.v.Lit; F.Megens; G.Megens; A.Olthof; 

L.Peeters; T.Reijs; J.Schenk; H.Smits; 

J.Spijkers; J.v.Steenvoorden; 

W.v.Valkenburg; P.Veldhuis; M.Verhoeven; 

F.Waber. 
 

 

 

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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