
 

Jaargang 18 – maart 2013                                                                  Kopij inleveren voor 17 april 2013 

 

AGENDA  MAART / APRIL 

 

di 19 mrt 20.00 uur toneeluitvoering 

woe 20 mrt 14.00 uur toneeluitvoering 
vrij 22 mrt 10.00 uur bijeenkomst nieuwe leden 

vrij 22 mrt! 18.30 uur Samen Eten 

ma 25 mrt 14.00 uur Inschrijven Museum Plus bus 

woe 27 mrt 14.00 uur paasstukjes maken 

woe 27 mrt 14.00 uur paasviering 

 
woe 03 apr 13.30 uur postzegelbeurs 

do 11 apr 19.30 uur liederentafel 

vrij 12 apr   bridgedrive 

di 16 apr 19.30 uur de fanfare komt (Sterrebos) 

woe 17 apr 14.00 uur kienen 

woe 24 apr 14.00 uur JAARVERGADERING KBO RUWAARD 
do 25 apr 10.15 uur modeshow (Sterrebos) 

vrij   26 apr 10.00 uur voorlichting geschiedenis ziekenhuis 

vrij 26 apr 18.30 uur Samen Eten 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Op woensdag 24 april is er de algemene 

jaarvergadering. Vergeet deze datum niet. 
Het is voor het bestuur bijzonder belangrijk 

dat u aanwezig bent. Zie de agenda elders in 

dit blad. Ik wil u ook herinneren aan onze 

paasmiddag op 27 maart. De aanvang is om 

14.00 uur met natuurlijk het gebruikelijke 

glaasje advocaat met slagroom, eitjes enz. 

Laten we er een gezellige middag van ma-
ken.  

Indien leden, die moeilijk mobiel zijn, toch 

naar activiteiten van KBO Ruwaard willen 

komen laat het dan weten aan onze secreta-

ris. Wij zullen dan proberen dit alsnog voor u 

te regelen. (Dit geldt voor alle activiteiten) 
Graag tot ziens in de soos. 

 

Uw voorzitter René Doreleijers. 

 

 

 

BEDANKT 

 

Bedankt dat jij niet lijkt te zien 

Dat mijn handen steeds meer beven 
En dat ik over mensen praat  

Die al heel lang niet meer leven 

 

Bedankt dat je mij niet kwalijk neemt 

Dat mijn gang onzeker is  

En dat mijn hand steeds slapper word 

En mijn adem minder fris 
 

Bedankt dat jij vanzelf begrijpt 

Dat ik niet zo scherp meer hoor 

Dat jij niet merkt dat ik mijn hand 

Te hulp roep bij mijn oor 

 
 

 

Annelies van de Put



 

 

AGENDA JAARVERGADERING KBO RUWAARD OP WOENSDAG 24 APRIL 2013 

 

tijd: 14.00 uur  locatie: zaal 1 van d'n Iemhof 

 

  1  Opening door de voorzitter  
  2  Vaststellen agenda 

  3  Mededelingen 

      korte leespauze 

  4  Notulen jaarvergadering 2012 ( is uitgedeeld) 

  5  Jaarverslag 2012 (is uitgedeeld) 

  6  Verslag van de penningmeester – contributie 2014 

  7  Verslag kascommissie 
  8  Verkiezing nieuwe leden kascommissie 

  9  Bestuursverkiezing 

10  Activiteiten / reisjes / voorlichtingen 

  Pauze 

11 50-jarig jubileum in 2017 

12 Plannen 2013 – 2015 
13 Gasten aan het woord. 

14 Rondvraag 

15 Sluiting door de voorzitter 

 

Ad agendapunt 9.  

Aftredende bestuursleden zijn Peter Hessels en Wiel Janssen 

Zij zijn terstond herkiesbaar. 
Er zullen vier aspirant bestuursleden worden voorgedragen als bestuurslid. 

Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 10 april melden bij het secretari-

aat, met 5 handtekeningen die hem/haar ondersteunen. 

 

SAMEN UIT ETEN 

 

In februari weer lekker gegeten bij de 

Kookerij en dat bijna voor niks. 
Voor de 22e maart hebben we gekozen voor 

restaurant ’t Putje aan de Willibrordusweg. 

We krijgen daar een fijn 3 gangen keuze 

menu voorgezet voor de prijs van € 20,00. 

De ervaring heeft ons geleerd dat het daar 

goed toeven en smullen is. Dus als U mee 

wilt gaan eten graag een telefoontje naar 
642369. 

Tegen een kleine vergoeding wordt U ge-

haald en gebracht. 

 

 

5 DAAGSE REIS  NAAR LUXEMBURG 

 

Van 17 tot 21 juni 2013. 

 
Op dit moment is er nog slechts een 2-

persoons kamer beschikbaar, er gaan 46 

mensen mee op reis, 10 meer dan verleden 

jaar. Maar hoe meer zielen etc. 

 

MIDDAGEXCURSIES 

 

In juli gaan we op middag-excursie naar ”de 

Kilsdonkse molen” en in augustus naar 
museum ”het Brabantse leven” in den Dun-

gen. 

De jaarlijkse dagreis altijd op de laatste 

dinsdag in augustus gaat dit jaar naar de 

Vechtstreek. 

Let op: de inschrijving voor deze reisjes is:  

Woensdag 29 mei 2013, maar in het volgend 
nieuwsblad leest U er alles over. 

 

PAASMIDDAG 27 MAART 

 

We maken er gewoon een gezellige middag 

van met als hoogtepunt natuurlijk de work-

shop ”paasstukjes maken” 

door Ria v.d. Doelen. U kunt zich nog in-

schrijven (637597) 
De kosten kunt U ter plaatse voldoen: €5,50. 

Ook als U niet mee doet aan het bloem-

schikken bent U van harte welkom om een 

eitje te komen pikken en natuurlijk een ad-

vocaatje met slagroom. 



 

MUSEUMPLUSBUS 

 

Op maandag 27 mei gaan we met de z.g. 

Museumplusbus naar de Hermitage in  

Amsterdam. 
Deze museum reis wordt gesponsord door 

de Bank-Giro loterij en is voor de deelne-

mers gratis. Alleen voor de lunch moet  

€12,50 betaald worden. 

Wie mogen er mee?  

Voornamelijk bestemd voor mensen die niet 
zo makkelijk zelfstandig meer naar een 

museum kunnen, door lichamelijke onge-

makken of verwardheid, bij dit laatste kan 

men zelf een begeleider meenemen, die ook 

alleen voor de lunch betaalt. 

Maar omdat we allemaal senioren zijn kan 
iedereen van onze vereniging inschrijven. 

Er mag 1 grote rolstoel mee en totaal 10 

opvouwbare rolstoelen of rollators.Er gaan 

ook enkele begeleiders mee. Er kunnen to-

taal 40 personen  in de bus. 

De inschrijving voor deze reis is:  

maandag 25 maart a.s. om 14.00 uur in 
de soos in d’n Iemhof. Contant betalen voor 

de lunch s.v.p. € 12,50. 

Let wel: als het aantal overschreden wordt 

bij de inschrijving dan beslist het bestuur wie 

er mee mag. 

 
 

BELASTINGSERVICE. 

 
Ook dit jaar was er grote belangstelling voor 

het laten invullen van de belastingformulie-

ren. 

Dhr. Piet Hoven heeft weer met plezier de 

mensen te woord gestaan en de aangiftes 

met hen ingevuld. 
Piet, nu 76 jaar, had vorig jaar al te kennen 

gegeven te willen stoppen met dit werk. Hij 

is hier in Oss de enige vrijwilliger die dit 

werk doet. 

Gelukkig hebben er zich twee kandidaten 

gemeld om het werk van Piet over te gaan 
nemen. 

Zij moeten hiervoor wel een cursus gaan 

volgen. 

Hopelijk kan Piet het volgend jaar de nieuwe 

vrijwilligers begeleiden. 

Piet, namens de leden van de KBO, hartelijk 

dank voor je prima werk! 
 

Jo van Amstel, coördinator belastingservice. 
 

 

COMMISSIE LEDEN CONTACT 

 

Nogmaals breng ik bovengenoemde commis-

sie bij U onder de aandacht. De leden van 

deze commissie zorgen voor felicitaties bij 
80+ verjaardagen, een kroonjaar een be-

zoekje, en de overige jaren een kaart. 

Hiervoor zorgen: Sandra Broeksteeg 

(640418), Fien v. Schayik, (646250) Gerald 

Sanders (624689) en Els v. Ochten (622311) 

Mensen die 90 jaar worden krijgen bezoek 
van 2 bestuursleden. 

Zo ook de 95 en 100 jarigen. 

De coördinator van het ziekenbezoek is Henk 

Janssen (634618). Denkt U eraan hem in te 

lichten als een lid van ons ziek is, natuurlijk 

niet voor een griepje. 
De andere ziekenbezoekers zijn: Aline Beu-

nis en Ans Mali en Gerald Sanders is reserve. 

Voor een condoleance kaart zorgt: 

Sandra Broeksteeg,dus laat het haar weten, 

ze kan niet alles uit de krant halen. 

De kaarten worden allemaal gemaakt door 

Ria Rijkers. 
Wij als bestuur zijn erg blij dat deze mensen 

hun taak naar volle tevredenheid onzerzijds 

uitvoeren. 

Mieke Boonstra (coördinator com. 

ledencontact). 

 

LIEDERENTAFEL IN D’N IEMHOF 
 

Op donderdag 11 april as. wordt in D’n Iem-

hof te Oss weer de maandelijkse liederenta-

fel gehouden. Het Iemhof Combo en de bei-

de zangeressen staan weer garant voor een 
leuke avond met veel leuke liedjes van vroe-

ger en nu. 

Zoals altijd is iedereen die graag samen met 

anderen zingt van harte welkom. Sluit u aan 

bij onze vaste groep bezoekers! 

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 11 april in de grote zaal van D’n 

Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 

 

VOORLICHTING OVER HET ST. ANNA-

ZIEKENHUIS EN BERNHOVEN 

 

Op vrijdag 26 april as komt Sjaak van 
Dorst een voorlichting geven over de ge-

schiedenis van het ziekenhuis in Oss. 
 



 

EÉN EN AL OOR 

 

In het vorige nummer van  

't Nieuwsblad beloofde ik wat  

verder in te gaan op (ge)hoor problemen. 
 

Enkele tips: (er komen er meer): 
 

De goedhorende gesprekspartner realiseert 
zich lang niet altijd hoe lastig het voor u, als 

slechthorende, kan zijn om een gesprek 

goed te volgen. Zeg het gewoon als u iets 

niet verstaat. Schaam je er niet voor te zeg-

gen dat je een gehoorapparaat draagt (een 

bril draag je toch ook !) 
 

En als goedhorende: spreek rustig en duide-
lijk. Volume is meestal wel goed, ga dus niet 

harder praten, maar articuleer beter. Houd 

oogcontact, uw gesprekspartner leert liple-

zen ! 
 

Volgende keer nog een paar..... 
 

De NVVS (Nederlandse Vereniging voor 

Slechthorenden) geeft folders uit met daarin 

een gehoortest die u zelf kunt uitvoeren, om 
na te gaan of uw gehoor nog optimaal is. (de 

secretaris heeft er enkele liggen) 
 

 

WE GAAN WEER FELICITEREN 
 

en wel de dames: G.Baltissen-Hiep; J.Buijs-

Buijs; T.v.Geffen-Hendriks; M.v.Gestel-

Ansems; A.Gooiker-Bergmans: J.Govers-

Bartman; J.v.Hameren-Kalkman; 
H.v.d.Heijden-Belgers; J.Hoogeveen-Bakker; 

J.Huijs; R.v.Iperen; G.Janssen-Lelieveld; 

C.Kuijpers-v.Hinthum; J.Kuiper-Jongsma; 

J.v.Lith-; W.v.Loon; J.Martens-Cosijn; 

A.Niesten-Knipa; W.Olnon; B.v.d.Rakt-

Janssen; H.Schouten; J.v.d.Sloot-
Verhoeven; A.Valkenburg-v.d.Burgt; 

C.v.d.Wielen-Janssen; C.Veldkamp-

v.d.Brink; C.Verstegen-Selhorst; H.v.Vliet-

Broeksteeg; H.Vogels; R.v.d.Vorstenbosch-

Heuterman; T.Wildenberg; T.Zwagerman. 

 
En de heren: A.Broess; A.Colen; T.Gerritsen; 

M.v.Goor; A.Janssen; W.Janssen; P.Joseph; 

J.v.Lieberloo; F.v.Roessel; A.v.Santvoord; 

P.v. Santvoort; F.Timmermans; W.Winia; 

P.v.Zandvoort 

 

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. 
 

PAS OP: EEN INBREKER  

SLUIPT DOOR DE WIJK! 
 

Om u te vertellen hoe u 

uw woning kunt be-

schermen. Kom dus naar hem luisteren, 

zodat zijn collega’s bij u geen kans krij-

gen. 
 

Donderdag 23 mei organiseren Wijkraad 

Ruwaard en Wijkstichting Rucrea samen met 

haar partners, Politie, Gemeente Oss, Bra-

bant Zorg, Brabant Wonen en KBO een voor-

lichtingsdag over inbraakpreventie. 
 

Voor onze oudere bewoners 's middag van 

14.30 uur tot 16.00 uur in ontspanningszaal 

Sterrebos De Spil. Hier zal aandacht worden 

besteed aan de babbeltruc en inslui-

ping/inbraakpreventie. 

 

 

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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