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AGENDA MEI / JUNI    

 

vrij 31 mei 18.00 uur Samen eten 

 

woe 05 juni 13.30 uur postzegelbeurs 
vrij 07 juni   KBO Ruwaard verjaart – 46 jaar 

ma 10 juni 14.00 uur inschrijven zomeractiviteiten 

ma 17 juni   5-daagse vakantiereis 

woe 19 juni 14.00 uur kienen 

do 20 juni 14.30 uur activiteitenmarkt (Sterrebos) 

vrij 28 juni 18.00 uur Samen Eten 
 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Onze algemene jaarvergadering was prima 

verlopen met een goede opkomst. 

Wij wensen de nieuwe bestuursleden Cor vd 
Vorstenbosch en Jo v Amstel véél succes 

met hun functie. Op 09 juni is er in de wijk 

Ruwaard een promotiedag. Deze wordt ge-

houden achter de flats in het Elzenhoekpark. 

Aanvang 13.00 uur en u bent van harte wel-

kom. 

Van de Kring Maasland hebben we een brief 
ontvangen dat het bestuur van de Kring po-

sitief reageert op het verzoek van de afde-

ling Ruwaard om KBO-leden kosteloos aan 

activiteiten bij ons te laten deelnemen. 

Het betreft de volgende activiteiten: hand-

werken, zangkoor, toneel, bloemschikken, 
schaken, postzegels, wandelen, fietsen, 

koersbal, computercursus, belastingaangifte 

en bridge. Voor dit laatste geldt: vol is vol. 

We gaan kijken of er met name voor ”stad 

Oss” animo aanwezig is voor deze activitei-

ten. 

Verder wenst het bestuur u allen een fijne, 
zonnige en gezellige vakantietijd toe en 

hoopt u weer gezond terug te zien.  

Tot ziens in de soos. 

Uw voorzitter René Doreleijers. 

 

 

NIET ”HOORT U MIJ?” MAAR  

”VERSTAAT U MIJ?” 

 

Hebt u iets gehad aan de tips voor betere 

communicatie met slechthorenden ? Of hebt 
u er helemaal niet naar gekeken. 

En, slechthorenden, durft u er voor uit te 

komen. Zeg, dat u niet alles kunt verstaan. 

Nogmaals, iemand 

met een 

gehoorapparaat 

hoort echt niet 
alles wat er 

rondom hem 

gezegd wordt. 

Als je hem iets te zeggen hebt, spreek dan 

rechtstreeks met hem. Houd oogcontact en 

articuleer goed. 
Op 17 juni houdt ”Beter horen” vanaf 13.30 

uur spreekuur in het wijkpunt in de 

Sterrebos. U kunt uw gehoor laten testen, 

om na te gaan of er misschien hulpmiddelen 

nodig zijn. 

En kijk op uw computer naar www.nvvs.nl. 

Of naar www.hoorwijzer.nl  
 
 

 
 

 

 

http://www.nvvs.nl/
http://www.hoorwijzer.nl/


 

EVEN VOORSTELLEN 

 

Ik ben Jo van Amstel, gebo-

ren te Geffen en opgegroeid 

in Lith. 
Na een actieve loopbaan in 

het basisonderwijs met vele 

bijbaantjes, o.a. secretaris Litta, koordiri-

gent, slachtofferhulp, etc.  ben ik met mijn 

vrouw Carla in 2001 verhuisd naar de 

Schaepmanlaan in Oss. Daar kreeg ik het nu 
te rustig en heb me aangemeld als bestuurs-

lid (2e secretaris) bij De KBO Ruwaard. Als 

zodanig heb ik al het jaarboekje 2013 sa-

mengesteld en verslagen van vergaderingen 

gemaakt. Op 24 april jl. ben ik officieel in het 

bestuur gekozen. 
Ik hoop samen met het bestuur het nodige 

te kunnen doen om de KBO in goede banen 

te houden. 

 

Mijn naam is Cor van de 

Vorstenbosch. In 1949 ben ik 

in Schijndel geboren, waar ik 
ook de lagere en middelbare 

school heb doorlopen. Daar-

na heb ik analytische chemie 

gestudeerd aan het instituut voor hoger be-

roepsonderwijs in Eindhoven. Van 1972 - 

1977 werkte ik op de afdeling farmacologie 
van de Radboud universiteit in Nijmegen. 

Vanaf 1977 was ik werkzaam bij de onder-

zoek- en ontwikkelings- (R & D) laboratoria  

van Organon. In 1977 ben ik getrouwd met 

Rinske. Een van mijn grote liefhebberijen is 

fietsen. Al fietsend praatte ik met Gerrit van 
Bergen (die ik van Organon kende). Gerrit 

vroeg mij bij d'n Iemhof te komen kijken bij 

het biljarten. Het is niet bij kijken gebleven, 

want ik ben mee gaan doen. Tevens heb ik 

een oude hobby op kunnen pakken: scha-

ken. Vrij snel vroeg René Doreleijers mij of 

ik in het KBO-bestuur wilde stappen. Mijn 
portefeuille: activiteiten. Naast het lidmaat-

schap van het KBO-bestuur is mij gevraagd 

om het voorzitterschap van de biljartclub 

over te nemen van Martin van Goor. Daar 

gaan de biljarters in het najaar over stem-

men. Ik hoop iedereen regelmatig te zien in 
onze soos, waar ik graag op een gezellige 

manier de biljartkeu of de schaakstukken 

kruis met iedere andere liefhebber. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    DURF TE SPELEN 
  Toneelclub KBO Ruwaard 
 

 
De laatste 15 jaar is het ons gelukt ieder jaar 
een  toneelstuk op te voeren. 
De reacties waren steeds positief ook weer 
met het laatste stuk  ‘De senioren pikken het 
niet’ Dat is erg leuk en geeft veel voldoening 
aan publiek en spelers. 
 
We willen graag doorgaan maar dan dienen we 
wel versterking van het aantal leden te krijgen. 
 
Begin september beginnen we met de repeti-
ties op maandag morgen van 10.00 tot 12.00 
uur in d’n Iemhof. 
 
De opvoering plannen we in maart van  het 
volgende jaar. Meestal zijn het 4 á 5 voorstel-
lingen. 
 
Als u interesse hebt lid te worden dan kunt u 
zich aanmelden bij Dirk Kramer tel. 0412 – 
632509 en email  dy.kramer@hetnet.nl 
 
Als we begin september voor de eerste keer bij 
elkaar komen maken we nader kennis met el-
kaar.  
 
Van harte welkom. 
 
Dirk Kramer 
 

 

 

LIMERICK 

 
Een oude slak in Amsterdam-Zuid 

had een nare ziekte onder de huid. 

Wat was het dier blij 

toen de dokter zei: 

”Niet bang zijn, u gaat langzaam vooruit” 

 
 

 

 

 

 

mailto:dy.kramer@hetnet.nl


 

TERUGBLIK OP DE JAARVERGADERING 

 

Op 24 april werd de jaarvergadering door 80 

leden bezocht. ( waar waren de 485 

anderen? ) 
 

De voorzitter opende met een gedicht van 

Ida Gerhardt:  ”Oud worden”  

 

Oud worden is het eindelijk vermogen 

veraf te zijn van plannen en getallen. 
Een eindelijke verheldering van ogen 

voordat het donker van de nacht gaat vallen. 

 

Het is een opengaan van vergezichten 

een bijna van gehavendheid genezen. 

Een aan de rand der tijdeloosheid wezen 
of in de avond gij de zee ziet lichten. 

 

Het is, allengs, een onomstotelijk weten 

dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen 

wanneer men van u schrijven zal ”ontslapen” 

wanneer uw naam op aarde is vergeten. 

 
De secretaris geeft wat weetjes: 

 

We hebben 565 leden, waarvan 350 dames 

en 215 heren. 

31 van hen zijn 90 jaar en ouder 

165 tussen de 80 en 90 
247 tussen 70 en 80 

en de jonge garde, onder de 70, is met 122 

leden vertegenwoordigd. 

Het oudste lid is 96 en het jongste 52. 

Van onze leden wonen er 450 in de Ruwaard 

en 115 wonen verspreid over Oss. 
 

Aan de oproep voor leden van de feestcom-

missie voor ons 50 jarig bestaan in 2017 is 

tot op heden nauwelijks gevolg gegeven. 

Wie doet er mee ????? 

Geef u op via de secretaris. 

 
 

 

 

DIGITAAL 

 

Geef a.u.b. uw e-mail 

adres door als u een 

computer heeft en digitaal correspondeert. 

Wij kunnen er gebruik van maken en het 
papier verspillen voorkomen. 

 

Secretariaat 
 

WANDELEN IN DE PEEL 

 

Op 17 april om 9.00 uur vertrok vanaf de 

Iemhof een groep van 12 enthousiaste wan-

delaars richting de Peel. Om ±10.15 uur was 
iedereen gearriveerd bij het Nationaal Park 

De Groote Peel. Na een kopje koffie werd 

begonnen aan een wandeling door het 

prachtige natuurgebied, met af en toe een 

heerlijk zonnetje. De route ging over knup-

pelbruggen, langs een vogelobservatiehut en 
uitkijktoren, met soms interessante uitleg 

van “onze” Kees. Het was genieten! Na deze 

wandeling gingen we naar het Klokkenmuse-

um in Asten, waar we na een lunch, die lang 

op zich liet wachten, een rondleiding met 

gids kregen. 
Om ongeveer 18.00 uur waren we weer in 

Oss. Het was een gezellige dag en zeker 

voor herhaling vatbaar! 

     
(Wie missen we op de foto’s? Onze fotograaf 

Kees natuurlijk……) 
 

Houdt u ook van wandelen, kom dan iedere 

woensdagmiddag om 14.00 uur naar de 

KBO-Soos in de Iemhof en sluit u aan bij 

deze wandelgroep of meldt u aan bij  

Kees Persoons (tel. 0412-624360). 
 

Veel wandelplezier! 
 

Kees, Adriaan, Ida, Hans, Ton, Harry, Ans, 

Joop, Lenie, Annie, Corrie, Ans 

 

 

JEU DE BOULES TOERNOOI 

 

Op 18 en 19 september 2013 vindt weer het 

jaarlijkse KBO-Kring jeu de boules toernooi 
plaats op het sportpark de Rusheuvel. 

Houd één van deze data vrij om gezellig mee 

te doen. 

De kosten zijn € 4 voor KBO leden en € 8 

voor niet leden. 

Een inschrijfformulier en een beschrijving 

van de orde van de dag vind u bij het 
volgende nummer van ONS/'t Nieuwsblad in 

juni. Inschrijven dient dan vóór 1 augustus 

te geschieden. 



 

 

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. 

 

 

 

RIJBEWIJSKEURINGEN 

 

Iedere 2e maandag van de maand 

worden in Wijkcentrum De Hille aan 

de Looveltlaan, goedkope 
rijbewijskeuringen voor 70- plussers 

uit Oss en omgeving aangeboden. De 

kosten van deze keuringen bedragen 

slechts 30 euro. Dat is goed nieuws. 

Voor vele ouderen betekent dat een 

aanzienlijke besparing want 
doorgaans moet voor deze keuring 

aanzienlijk meer worden betaald. Het 

officiéle tarief bedraagt maar liefst 

76,60 euro.  

Men kan zich aanmelden op 

telefoonnummer 06-10812055. Dit 

nummer staat ook in de lijst van 
telefoonnummers in ons jaarboekje en 

is maandelijks in de Regio bladen te 

lezen. 

 

 

JARIGEN IN JUNI 

 

Er is er één jarig........wat één....... 
het zijn er wel vijftig in juni 

 

Wij feliciteren:  

de dames: C.Bakkum; G.v.Bergen-v.Breda; 

A.v.Berkom; H.Bouwmeester-Timmermans; 

C.Broers; I.v.d.Burg-Panken; A.Coray-

Jacobs; J.Debets-Haarman; A.Ellenbroek; 
H.Geurtsen-Robeer; H.Groot-v.d.Schot; 

M.Guzinski-v.Ballegooy; A.v.d.Heijden; 

M.Henzen-Biggelaar; M.Huisman; J.Jagers; 

A.Jansen-v.d.Burgt; E.Janssen; A.d.Jong; 

J.Joseph-Poirrie; J.Keijzers-Hendriks; 

M.Lennaerts-v.Giesen; J.Lestrade; 
A.Martland; E.Minke; A.v.d.Pluijm; 

E.Remmits; E.v.Schijndel-v.Erp; 

S.Stammeshaus-Pruijs; A.Zwart-Kroon.  

 

 

 

En de heren:F.v.Bakel; M.v.Bergen; 
W.v.Dorst; P.Geerts; J.Glorie; A.v.Hal; 

W.v.d.Haterd; L.v.Hinthum; A.v.Holten; 

A.v.Hoorn; D.Los; C.Naderman; J.Offringa; 

P.Pennings; F.Raspé; G.Roes; M.Rooders; 

T.v.d.Venne; J.v.Vonderen; F.Weinberg; 

H.v.d.Wielen. 

 Proficiat allemaal ! 
 

 
 

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  
2e secretaris: 

Jo van Amstel, tel: (0412) 481612 

vanamsteljo@gmail.com 

Activiteiten: 

Cor van de Vorstenbosch,  

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