
 
 

Jaargang 18 – april 2013                                                                     Kopij inleveren voor 22 mei 2013 

1 
 

 

AGENDA   APRIL / MEI 

 
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 

di 30 apr Soos gesloten i.v.m. Koninginnedag 

 
woe    1 mei 14.00 uur postzegelbeurs 

woe 15 mei 14.00 uur kienen 

do 16 mei 20.00 uur liederentafel 

do 23 mei 14.30 uur anti inbraak voorlichting (Sterrebos) 

zat 25 mei 10.30 uur opening jeu de boules baan 

ma 27 mei 09.15 uur Museum Plus bus naar de Hermitage 

woe 29 mei 14.00 uur inschrijven dagreisjes 
vrij 31 mei 18.00 uur Samen eten 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Beste leden als u dit leest is onze algemene 

jaarvergadering weer geweest, volgende uit-

gave meer daarover. 
Nieuws dat voor u belangrijk is, dat we een 

nieuwe PR-functionaris hebben te weten dhr. 

Kees v. Hasselt; lees elders meer daarover. 

Ook is er m.i.v. 1 mei een klussenteam o.l.v. 

dhr. Rini v. Bergen; zie de info daarover el-

ders in deze uitgave. 
Wij wensen beide heren veel succes. 

De Museum-plus-bus was zeer snel vol. Veel 

plezier gewenst in de Hermitage te Amster-

dam. Ook zijn de voorbereidingen gereed 

voor inbraakpreventie op 23 mei, en op 25 

mei de lang verwachte opening van de jeu-

de-boulesbanen. Wij rekenen op een goede 
opkomst, lees elders meer hierover. 

De paasviering was goed geslaagd. Er waren 

ongeveer 60 leden die een uitstekende mid-

dag hebben gehad. Nu de toch wel lange 

winter voorbij is zijn we weer gestart met 

samen fietsen. Wilt u lekker fit blijven, dat 
kan elke donderdagmiddag. 

Graag tot ziens in de soos 

Uw voorzitter René Doreleijers 

BRABANTS NIEUWS 

 

Op dinsdag 14 mei van 20.00 – 22.30 uur 

organiseert het Brabants Historisch Info 

Centrum een avond onder de titel “Het 
geheugen van Oss” door René Bastiaanse. 

Een stukje nostalgie in Gemeenschapshuis 

Vidi Reo in Ravenstein. Toegang gratis. 

 

Het KBO Golfkampioenschap wordt 

gehouden op 7 augustus 2013 op Golfbaan 
Midden Brabant in Esbeek. Info: 

www.golfclubmiddenbrabant.nl 

 

De philharmonie zuidnederland (de fusie van 

het Brabants orkest en het Limburgs 

symphonieorkest) geeft een (mooie) 

catalogus uit van het seizoen 2013-2014. 
Boekje ligt in de leesmand. 

 

Stichting Maasland Gilde Oss bemiddelt 

tussen personen, die samen iets willen 

ondernemen (fietsen, wandelen, koken, 

kaarten) en hun contacten willen uitbreiden. 
(geen relatiebemiddeling). Kijk op 

www.maaslandgildeoss.nl of telefoon 0412-

653249 

http://www.golfclubmiddenbrabant.nl/
http://www.maaslandgildeoss.nl/
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HOORT U MIJ ???? 

 

Zoals beloofd nog wat tips, 

zowel voor goed-horenden 

als voor hen die minder 

goed horen. 
Als u in de auto naast de chauffeur zit, praat 

dan NAAR HEM TOE en niet recht vooruit. Hij 

heeft door het motorgeluid toch al hoor-

problemen. Ook het hoorapparaat dat u 

misschien ziet zitten is niet alleen 

zaligmakend. 
O ja, u heeft moeite om TV-programma's te 

volgen, en harder zetten helpt niet. Ga eens 

kijken naar Teletekst 888. Veel programma's 

worden ”ondertiteld” . 

Volgende maand nog meer tips. Doe er wat 

mee.......... in ieders voordeel. 
 
 

PR VOOR KBO RUWAARD 

 

De KBO afdeling Ruwaard heeft een nieuwe 

medewerker voor de publiciteit. Zijn naam is 

Kees van Hasselt, 72 jaar 

en hij woont aan de Beet-

hovengaarde. Vele jaren 

was hij dagbladjournalist, 
PR-officer, voorlichter, re-

clametekstschrijver en do-

cent. Van 1986  tot 2000 

was hij woordvoerder van 

de Bossche bisschop en perschef van het 

bisdom. In 2000 ging hij met vervroegd pen-
sioen. Sinds die tijd werkt hij als vrijwilliger 

voor de Henri-Nouwenstichting, die onder-

wijsprojecten opzet in Oekraïne en Zuid-

Afrika en humanitaire hulp verleent aan kin-

deren met meervoudige handicaps, alsmede 

ernstig geestelijk gehandicapten in inrichtin-
gen. Om helder in het hoofd te blijven, zo 

zegt hij, schrijft hij vertellingen over gewone 

mensen die zich ongewoon onderscheiden. 

Verder doet hij vrijwilligerswerk, vooral pu-

bliciteit, voor een aantal instellingen. 

 

 

DIGITAAL 

 
Digitaal is computer, is veel minder papier, 

is goedkoper, is ook nog snel, dus waarom 

niet ? 

Veel senioren beschikken nu over een com-

puter en kunnen e-mailen, dus waarom daar 
niet meer gebruik van maken. 

Maar....... van de ruim 500 leden zijn er 

slechts zo'n 60 e-mailadressen bekend. 

Wij willen graag onze ledenadministratie 

gaan voeden met deze adressen. 

Als u een e-mail adres heeft, geef het even 
door aan het secretariaat (pjhessels-

c@telfort.nl) en we voeren het in ons leden-

bestand in. Denk erom, heel precies: een 

puntje teveel of te weinig werkt niet ! 

 

 

BRIDGEDRIVE KBO RUWAARD 

 

Op 12 april 2013 werd voor de 18e keer de 
KBO bridgedrive voor senioren georgani-

seerd door KBO Ruwaard. 

Er  namen 66 paren aan deel, waarbij in 5 

lijnen 24 spellen per lijn werden gespeeld. 

Voor velen was het een gezellige en ont-

spannen middag. Onder het genot van een 

hapje en een drankje verliep alles naar 
wens. 

De deelnemers waren op sterkte ingedeeld 

en rond 17.15 uur was de uitslag bekend. 

Hieronder de uitslag: de 1e drie per lijn: 

Lijn A :  

1. Heren A.van de Kamp-A.van der Heijden 
2. Heren T.van Dinther-  

      H. van de Nieuwenhuizen 

3. Heren T. van den Heuvel- 

J.van der Meijden 

Lijn B :   

1. Dames N.Lucius-M.Spierings. 
2. Dames J.van Eck-C.de Boer. 

3. Dames W.van Kaathoven-M. van Oort 

Lijn C :   

1. Dames Heesen & Lammerts 

2. Dames A.Broeksteeg-W.van Berkel. 

3. Dames N.Trommelen-A.Trommelen 

Lijn D :   
1. Echtpaar Lansdaal 

2. Heren Gijsbers- Kocken 

3. Dame / Heer Hermes -Lieverlo   

Lijn E :   

1. Echtpaar van der Tas    

2. Dames M.van de Boom-L.Govers 
3. Dames R.Snoeks-I.Ceelen 

 

De volledige uitslag vindt u terug op de site 

van de KBO Ruwaard: 

www.kbo-ruwaard.nl onder de kop activitei-

ten op donderdag. 

 
 

 

mailto:pjhessels-c@telfort.nl
mailto:pjhessels-c@telfort.nl
http://www.kbo-ruwaard.nl/
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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 

 

SAMEN UIT ETEN 

 

We werden weer zeer gastvrij ontvangen bij 
restaurant Het Putje, de tafel prachtig ge-

dekt met een leuk menu kaartje naast de 

borden en een lekker menuutje. 

Ja, dit is een fijn adres voor ons maandelijks 

“uit” etentje. 

Deze maand op vrijdag 26 april om 18.30 
uur gaan we naar een vertrouwd adres, n.l. 

restaurant de Ruwert in het winkelcentrum, 

dit zal helaas de laatste keer zijn dat we hier 

kunnen eten, het restaurant gaat sluiten. 

Wilt U mee gaan eten dan graag een tele-

foontje (642369).  

Tegen een zeer kleine vergoeding wordt U 
gehaald en gebracht. 

Voor de maand mei heb ik nog geen locatie, 

maar de datum is vrijdag 31 mei. 

 

 

BILJARTVERENIGING ”RUWAARD” 
 

Op maandag 3 en dinsdag 4 juni vinden de 

voorwedstrijden plaats van ons jaarlijks 

driebandentoernooi, dat ook op 5 andere 

plaatsen in de regio wordt gehouden. 

Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 
juni worden bij ons de finalewedstrijden 

gespeeld. 

Voor dit mooie toernooi hebben wij 

ondersteuning gevonden van de volgende 

sponsoren: Paddenstoelenhuis Berghem; 

biljartfabriek Fleuren Bergharen; Mitsubitsi 

en Kia garage Huiskes en v.d.Oever 
brommobielen in Empel. 

Door deze financiële ondersteuning kunnen 

wij er een meer feestelijk gebeuren van 

maken. 

REIZEN: 

 

Maandag 27 mei gaan we met een volle bus 

naar de Hermitage in Amsterdam. 

De deelnemers krijgen nog een brief met de 
juiste informatie. 

 

ZOMERACTIVITEITEN  

Middagexcursies met auto’s. 

 

U kunt voor de volgende reisjes inschrijven 

op Woensdag 29 mei om 14.00 uur in de 

soos in d’n Iemhof. 
U kunt niet contant betalen maar ontvangt 

een rekening voor alle reisjes waaraan U wilt 

deelnemen. 

 

Woensdag 10 juli 2013. 

We brengen een bezoek aan de Kilsdonkse 

molen in Dinther, waar we ontvangen wor-
den met koffie/thee en een molenkoek. 

Daarna volgt een rondleiding door een gids. 

Prijs: € 10,00 - dit is inclusief vervoer. 

Wilt U bij inschrijving aangeven of U kunt 

rijden? 

De chauffeurs krijgen een auto-onkosten-
vergoeding en een routebeschrijving. 

Woensdag 07 augustus 2013. 

Deze middag bezoeken we Museum ’t Bra-

bantse leven, in Den Dungen. 

De familie v.d. Heyden heeft hier een groot 

aantal ambachten en beroepen uit vroeger 

tijden tentoongesteld. 
Natuurlijk krijgen we ook koffie/thee en echt 

Brabants krentenbrood. 

Ook hier krijgen we een rondleiding. 

Prijs: € 12.00, dit is inclusief vervoer. 

Wilt U bij inschrijving aangeven of U kunt 

rijden? 
De chauffeurs krijgen een auto-onkosten-

vergoeding en een routebeschrijving. 

 

Dinsdag 27 augustus 2013. 

Onze jaarlijkse dagreis. 

We gaan dit keer (waarschijnlijk met 2 bus-
sen van Oad) naar de Vechtstreek. Vertrek 

om 8.30 uur naar Houten voor koffie met 

gebak.  

Vandaar een toeristische route over de 

Leusderheide en Soestdijk naar Ankeveen. 

Een  koffietafel met kroket bij restaurant De 

Drie Dorpen. 
Om 13.15 uur volgt een lezing van Imkerij ’t 

Schuurtje met een proeverij van diverse 

soorten honing en zelf rollen van bijenwas-

kaarsen. De zelfgemaakte kaarsen mogen 
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als aandenken mee naar huis. We maken 

daarna nog een mooie rondrit door de  
vechtstreek, langs de kastelen Nijenrode en 

Muiderslot. 

Einde van de rondrit bij Imkertuin van Imke-

rij ’t Schuurtje. 

Hier wordt U ontvangen met een glaasje ho-

ningwijn en kunt U op eigen gelegenheid de 
tuin en het winkeltje bezoeken. 

Om 17.00 uur vertrekken we uit Loosdrecht 

naar Ankeveen voor het diner bij Restaurant 

De Drie Dorpen. 

Rond 21.00 uur hopen we weer in Oss aan te 

komen. 

Omdat we met 2 bussen denken te gaan kan 
het programma gewisseld worden. 

Prijs: €58,00, introducé € 60,00 

U kunt annuleren tot 4 dagen voor vertrek. 

Wij vragen € 2.00 voor een annuleringsver-

zekering. Deze telt alleen als U zich op het 

laatst afmeldt met een geldige reden. 
 

Inschrijven op Woensdag 29 mei om 

14.00 uur in de soos in D’n Iemhof. 

 

LIEDERENTAFEL 

 

Attentie: In verband met Hemel-

vaartsdag wordt de liederentafel in 

D’n Iemhof te Oss één week opge-

schoven naar donderdag 16 mei as.  

 

Hiermee wordt dan ook in D’n Iemhof te 

Oss het liederentafelseizoen 12/13 afge-
sloten. Acht reuze gezellige zangavonden 

gingen hieraan weer vooraf en deze ne-

gende keer gaan we er natuurlijk een 

extra mooi feest van maken.  

Daarom zal er weer een keus van mooie 

nummers uitgevoerd gaan worden van 

een kwaliteit een slotavond waardig!  

Als extra verrassing zal ook het bekende 

C-manskoor uit Nuland optreden dat 

een aantal mee te zingen zeemanslie-

deren ten gehore zal brengen. 

Dus wordt het deze keer in D’n Iemhof 

wel een heel gezellige en gevarieerde 
zangavond. 

Sluit u aan bij onze vaste groep bezoe-

kers, u bent van harte welkom! En om-

dat het voor dit seizoen de laatste avond 

is, mag u hem beslist niet missen! 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 

open vanaf 19.30 uur en de toegang is 

gratis. Steeds meer mensen weten de 

weg naar D’n Iemhof te vinden – u toch 
ook?  Dus graag tot 16 mei in de grote 

zaal van D’n Iemhof, Sterrebos 35 te 

Oss! 

 
 

MOTTO VOOR MEI 

 

Er is een tijd van komen en gaan maar  

wij blijven gaan tot onze tijd gekomen is. 

 

 

UITNODIGING 
 
Voor de opening van de Jeu de boules 

banen bij winkelcentrum De Ruwert 

 

Op 25 mei wordt de dubbele jeu-de-

boulesbaan aan de Brederostraat, achter 

onze soos d’n Iemhof en de Sterrebosflat 

feestelijk in gebruik genomen. Wij nodi-

gen u van harte uit erbij te zijn. 

Met reden, want de jeu-de-boulesbanen 
zijn juist voor u aangelegd, omdat u tij-

dens het spel op die banen fijne mensen 

kunt te ontmoeten en plezierige ont-

spanning beleeft. 

De banen vormen een sociale ontmoe-

tingsplaats voor de bewoners van de 
flat, de kbo-ers uit d’n Iemhof en de se-

nioren uit de wijken rond het winkelcen-

trum.  

U bent uitgenodigd om op zaterdag 25 

mei om 10.30 uur aanwezig te zijn bij 

de officiële opening. Nog niet bekend is 
wie uit het college van b&w wordt afge-

vaardigd om die opening te verrichten. 

Uiteraard wordt u verwelkomd met koffie 

en een koekje. De kinderen krijgen li-

monade. En dan komt het: om 11 uur 

worden de banen “opengegooid” met 

een gouden bal en vier ‘profs’ van de 
Osse club Boules de Boeuf laten u zien 

hoe je dat spel speelt. Vervolgens kunt 

ook u uw talent tonen of gewoon voor de 

eerste keer het spel spelen. Dat is wel zo 

leuk. 

We hopen natuurlijk op mooi weer, maar 
is dat onaangenaam, dan is er onderdak. 

Komt u? 
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VOORLICHTING OVER HET ST. ANNAZIEKENHUIS EN BERNHOVEN 

 

Het begon op 6 dec 1839 toen twee zusters van Liefde vanuit Tilburg naar Oss kwamen met de 

huifkar. 

Er was in Tilburg een congregatie opgericht; de zusters van liefde. 
Zij kwamen in Oss voor beter onderwijs en zorg. 

Aanvankelijk vestigden zij zich in de Peperstraat, Er kwam een klooster aan de Arendsvlucht en 

rond 1865 gingen ze ook zorgen voor zieke mensen. 

Om extra inkomsten te verwerven begonnen ze met een kosthuis voor dochters van rijke fami-

lies.        

Toen het tijd werd voor een ziekenhuis bracht een van de 
kostjuffrouwen uitkomst.                                                                    

Deze Anna Vos de Wael schonk 17.000 gulden voor de bouw 

van een nieuw ziekenhuis aan de Begijnenstraat. 

Uit eerbetoon werd het ziekenhuis naar haar vernoemd, deze 

is in 1913 geopend. 

De geestelijken hebben Sint voor de naam gezet. 
De naam is dus feitelijk onjuist. 

Anna was wel rijk maar niet heilig. 

Patiënten lagen op zaal. Er waren 50 bedden op een inwoneraantal van 10.000. 

Mocht  meer willen weten, kom naar de voorlichtingsochtend op 26 april in de soos. 

 

 

KLUSSENTEAM KBO RUWAARD 

 

Op 1 Mei 2013 willen we starten met een klussenteam voor leden van K.B.O. Ruwaard. 

Er zijn enkele leden die graag wat vrije tijd beschikbaar willen stellen om onze leden te 

helpen met wat kleine klusjes. 
We noemen hier enkele klusjes: Een klemmende deur gangbaar maken,  

                                                Doorlopend toilet repareren, 

                                                Toiletbril aanbrengen of vervangen, 

                                                Kapotte lamp vervangen, 

                                                C.V. ketel bijvullen of ontluchten, 

                                                Deurbel repareren, 

                                                Tochtstrip aanbrengen of vastzetten, 

 Keuken-of douchekraan vervangen of  vastzetten, 

                     Aanrechtkastdeurtjes afstellen. 

De leden moeten zelf voor het benodigde materiaal zorgen. 

Tuinwerk: Snoeiwerk, ( geen grote heggen knippen) 

                Onkruid wieden en blad harken, 
             Bloemen planten, 

Klein straatwerk repareren, ( tegel ligt wat omhoog of tegel vervangen) 

 Kleine hoeveelheid afval wordt opgeruimd. 

                 Grote hoeveelheid moet U zelf afvoeren 

Herstelwerk kleding:   Rits vernieuwen, zoom vastnaaien, knoop aanzetten, etc.etc. 

We vragen voor deze klusjes een kleine vergoeding:   binnen de Ruwaard   

2 euro, buiten de Ruwaard  5 euro. 

Voor al deze en andere kleine klusjes kunt U bellen naar Rini van Bergen telefoonnr. 

0622800311. 

Rini bepaalt of wij deze klusjes aannemen en wanneer we bij U langskomen. 

Als de klus klaar is wilt U dan contant betalen aan de klusjesman of vrouw. 

Ik hoop dat we samen een mooi klussenteam kunnen maken. 

Met vriendelijke groeten :  
Rini van Bergen  Telnr. 06228000311        
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LEZING GESCHIEDENIS  

BERNHOVEN / SINT ANNA 

 

Op vrijdag 26 april zal Sjaak van Dorst een 
lezing geven over de geschiedenis van zie-

kenhuis Bernhoven.  

De lezing zal het ver-

loop van de oprichting 

van ziekenhuis Sint 

Anna tot en met Bern-
hoven belichten met 

o.a. dia’s.  

Daarbij komt aan bod hoe het is gekomen 

tot de oprichting van een ziekenhuis en het 

ontstaan van de naam en de verandering 

van naam. 
De voorlichting begint om 10.00 uur in de 

soos van D’n Iemhof. 

 

 

COMPUTERLESSEN 

 

Zoals bekend is het Rigom gestopt met 

het geven van computerlessen en heeft 

KBO Ruwaard dit overgenomen m.i.v. 

januari 2013. 

Men geeft dan specifiek les 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 ge-

vraagd. 

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. 
 

 

JARIGEN IN MEI: 

 

Wij feliciteren  de dames: G.v.Bakel; J.Blom-

Voogd; A.Boon; M.v.d.Bosch-Wittenboer; 

H.v.d.Brink-Schoenmaker; E.Dwarswaard; 

A.Eijsvogels-v.Ballegooij; E Gijsbers-v. Riel; 
M.Govers; M.Gunsing-Wiegers; H.v.Haare; 

M.Hartogs; C.Henraat-v.Hoek; C.Jansen-

v.d.Camp; F.d.Lange-Meeuwsen; M.v.d.Lee-

v.Grunsven; P.Molenaar-v.d.Hagen; 
W.Mutsaers-Wouters; M.Naus; A.v.d.Putt; J.d 

Raad-Baselaar; J.Spindler; J.v.d.Steen; 

A.Timmermans; W.d.Vries-v.Santen. 

 

En de heren:L.v.Berkom; W.Boeijen; 

J.d.Engelsen; J.v.d.Heuvel; H.v.Horne; 
T.Huisman; B.Jansen; J.Kersten; 

J.v.Maasacker; A.Meeuwsen; B.Moens; 

V.Nguyen; P.v.Niftrik; J.Romme; 

F.Timmermans; S.Tinnebroek; A.v.Veghel; 

H.d.Vocht; A.v.Zuijlen.  

 

 

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. 

 

 

Public Relations 

K. van Hasselt, tel: (0412) 636210 
hasse318@planet.nl 

 

KBO AFDELING RUWAARD 

http://www.kbo-ruwaard.nl              

info@kbo-ruwaard.nl 

Voorzitter:  

René 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 

Bankrekening:KBO-Ruwaard 1704 35 563  

tonnoss@ziggo.nl 
Activiteiten & redactie 

W. Janssen, tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  

 

Kandidaat bestuursleden: 

Jo van Amstel, tel: (0412) 481612 

vanamsteljo@gmail.com 
Cor van de Vorstenbosch,  

tel: (0412) 637340 

cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl 
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