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AGENDA  JULI EN AUGUSTUS 

 

Het eerstvolgende Nieuwsblad verschijnt op 20 augustus. Als u, als KBO lid, iets wilt 

schrijven, doe dat dan vóór die datum. 

 

10 juli 13.00 uur excursie naar de Kilsdonkse molen in Dinther 

07 augustus 13.00 uur middagexcursie naar Brabants museum in Den Dungen 

27 augustus 09.00 uur Dag/bus reis naar de Vechtstreek 

30 augustus 18.30 uur Samen Eten 

 
De Iemhof is met vakantie van 15 juli tot 12 augustus. De soos is in die tijd open van  

13.00 (één) uur tot 15.30 uur (half vier)  

 

Wie van onze leden heeft er nu eens ideeën om ook in de vakantietijd iets te 

ondernemen.. Schrijf, bel of mail naar het bestuur, misschien hebben we er volgend jaar 

iets aan. 

 
 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Het uitstapje met de 
museumbus was een 

groot succes en we 

hopen dat we volgend 

jaar weer mee mogen! 

De opening van de jeu de boules baan 

was een groot festijn met veel publiek. 

Nu maar hopen dat ook onze leden daar 

een vervolg op geven, meld u aan bij Cor 

v.d. Vorstenbosch of Peter Hessels. 

Onze biljard club heeft een schitterend 

drie banden toernooi afgewerkt, bedankt 

aan allen voor de organisatie. 
Ook zijn we bezig of een enquête 

haalbaar is, daar hoort u binnenkort 

meer over. 

Dit is de laatste uitgave van het 

nieuwsblad voor de vakantietijd, dus 

wensen wij u allen: 

 

 

 

Een prettige vakantie met veel 

zonneschijn en we hopen u gezond en 

wel weer terug te zien in onze soos. 

 

Uw voorzitter René Doreleijers 
 

ZOMERACTIVITEITEN EN DAGREIS. 

 

Op woensdag 10 juli gaan 

we naar de Kilsdonkse 

molen in Dinther. 

Woensdag 7 augustus naar 

het Brabantse Museum in 
den Dungen. 

Deze middag excursies gaan we met 

eigen auto’s. 

Dinsdag 27 augustus gaan we met de 

bus naar de Vechtstreek. 
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U kunt voor deze reizen nog inschrijven 

bij: 

   

Peter Hessels, 646305 of 
Mieke Boonstra 642369. 

 

 

PAS OP MET PHISHING MAILS. 

 

De laatste tijd zijn er weer veel e-mails 

in omloop waarin wordt gevraagd uw 

code van uw bankpas te (her)activeren 

of te vernieuwen. 

Dit zijn valse mails, die u niet moet 

openen en waar u zeker niet op in moet 

gaan. Het kan u veel geld kosten. 

U kunt de mails direct verwijderen, maar 

u kunt ze ook naar de bank sturen, waar 

ze vandaan (lijken te) komen. De bank 

probeert dan te voorkomen dat de 
afzender opnieuw mensen benadert en 

tracht deze afzender op te sporen. 

De “bank”mails kunt u (door)sturen naar 

de volgende adressen: 

ABN AMRO bank   

valse-email@abnamro.com 

ING bank    valse-email@ing.nl 

RABO bank    valse-e-mail@rabobank.nl 

SNS bank    valse-e-mail@sns.nl 

 

info: uw bank / KBO Kring Maasland 

 
 

 

MET DE PLUSBUS NAAR DE 

HERMITAGE IN AMSTERDAM. 
 

Op maandag 27 mei om 9.00 uur stond 

de Plusbus klaar bij de Sterrebos.  Een 

geweldige chauffeur, die, aangekomen in 

Amsterdam, ons 

verblijdde met een 

prachtige stadstoer 

alvorens naar het 

museum te gaan.   

We werden in 3 

groepen verdeeld met ieder een gids, die 

ons langs zeer veel mooie dingen leidde. 

Rond het middaguur een prima lunch 
met een grote kop tomatensoep. 

Allemaal erg goed verzorgd en onder 

leiding van mevr. Broere van de 

organisatie ”plusbus” 

Om 17.00 uur waren we weer in Oss en 

iedereen was moe maar voldaan. 
Voor herhaling vatbaar, maar we zullen 

wel even moeten wachten voor we weer 

aan de beurt zijn. 

 
 

 

 

KIENEN 

 

Beste mensen, we hebben het seizoen 

2013 er weer op zitten en gaan in 

september met  frisse moed verder. 

Het (voorlopige) rooster staat hieronder. 

Graag wil ik nog vragen: wie wil eind 
augustus even meepraten over de 

toekomst van onze bingo, zodat we het 

nog aantrekkelijker kunnen maken.  

(tel 646035) 

 

 

 

VOORLOPIG ROOSTER KIENEN 

  SEIZOEN 2013 – 2014 

 

(Bijna altijd op de derde woensdag van 

de maand.) 

 

18 september 

16 oktober 

20 november 
11 december (afwijkend!) 

15  januari 

19 februari 

19 maart 

09 april (afwijkend!) 

21 mei 

18 juni 

 

 

 

ZOMER-MOTTO 

 

Kijk om je heen en je zult zien 

dat de mooiste dingen gratis zijn. 

 

 

 

 

 

mailto:valse-email@abnamro.com
mailto:valse-email@ing.nl
mailto:valse-e-mail@rabobank.nl
mailto:valse-e-mail@sns.nl
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ENQUÊTE 

 

Het bestuur wil graag weten, hoe onze 

leden denken over onze vereniging, en 

wat daar nog aan toe te voegen is. 

Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld, 

die u bij het septembernummer van ONS 
en 't Nieuwsblad zult ontvangen. 

Het invullen is een kwartiertje werk, en 

we hopen, door uw suggesties, de 

afdeling nog levendiger te kunnen 

maken. 

Tot in september  

   het bestuur 

 

 

 

JEU DE BOULES FESTIVAL 

 

Adressen waar u uw aanmelding voor het 

jeu de boules festival kwijt kunt: 

 

De Vriesstraat 12 

v.d.Brugghenstraat 3 
Beethovengaarde 92 

J.Zwijsenlaan 15 

A.Bijnsstraat 52 

Schaepmanlaan 496 

Jeneverbes 81 

KBO soos Iemhof 

 of telefoon 646035 

 
 

SAMEN UIT ETEN. 

 

Eind mei weer heerlijk 

en gezellig gegeten bij 

de Waard in Heesch. 

Asperges ontbraken 
niet op het menu, want 

daar was het ook de tijd voor. 

Voor 28 juni heeft men gekozen voor 

restaurant ’t Putje. 

Daar is het altijd goed verzorgd en 

worden we ook zeer gastvrij ontvangen. 

Bovendien is de prijs zeer aantrekkelijk. 

Nieuwe deelnemers zijn altijd welkom. 

Even een telefoontje naar 642369 en U 

zult er geen spijt van hebben.  

Vrijdag 28 juni om 18.30uur 
 
 

HALT !!!  U VALT. 
     

Per dag maken in Nederland zo'n 240 

senioren een smak en belandt een derde 

daarvan in het ziekenhuis. 

Wel eens blijven  haken achter een 

lamp- of telefoonsnoer ?  Of gestruikeld 

over de drempel ?  Uitgegleden in de 

douche of bad of (bijna) van de trap 

gevallen omdat de leuning n niet 
bereikbaar was ?  Op de hond of de kat 

getrapt omdat hij lekker lag te slapen 

vlak voor Uw favoriete stoel ( goudvissen 

en een kanarie geven wat minder 

risico's} of tegen de deur aan gelopen 

omdat U te snel wilde reageren op de bel 

of de telefoon. 

Aan al deze narigheid  is een hoop te 

doen. Denk eens aan een tweede 

trapleuning, handgrepen op het toilet en 

in de badkamer, verlichting op de 

overloop tussen slaapkamer en toilet, 
drempels verwijderen en er op letten 

waar de hond ligt voor U opstaat (en dat 

niet te snel !). 

Het zijn veelal kleinigheidjes, die een 

hoop leed kunnen voorkomen en die, als 

het U zelf niet lukt, door een ervaren 

klussenman van de RIGOM  (tel 653235) 

of van ons eigen klussenteam (tel 

0653717936) voor een luttel bedrag 

geklaard kunnen worden. 

Adviezen over veiligheid in huis worden 

gegeven door de RIGOM 

ouderenadviseurs (tel 563230)  
 

 

 

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 hierna. 

Voor het lopende contributiejaar blijft u de 

volledige contributie verschuldigd. 

 
 

NADENKER VAN DE MAAND 

 
Je kunt mij wel slim vinden zei de wijze uil, 

ik ben toch als uilskuiken geboren. 
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PROFICIAT 

 

Deze keer hebben we felicitaties voor de 

jarigen van twee maanden. 

 

Voor juli de dames: J.Bastiaans; 

J.v.Bergen-Spierings; M.d.Blok-Limpens; 
A.v.Boven; R.Bruna-Engel; H.v.Buel; 

E.Cornelissen-v.Niftrik; M.Croonen; 

R.v.d.Doelen; J.Dorst-v.Hoorn; 

L.v.Eeken-Wesdorp; M.Eksteijn; 

M.Fleuren-Sweerts; C.Fransen; 

S.Gerritsen; W.d.Haas-Hendriks; 

A.Hansen-Ottevanger; P.v.Heeswijk; 

D.v.d.Heijden-Nelissen; F.Janssen; 

G.Lagarde-v.Beuningen; A.v.Lent-

Cornelissen; E.v.Lijf-Kolpa; A.Meurs; 

E.v.Ochten-Smulders; W.Pereboom-

Gerritsen; G.Pilet-v.Hintum; L.Schaffels-

v.Waarde; H.Tegenbosch; P.v.Veghel-
v.Dijk; P.v.d.Vlist-Nuy 

 

En de heren: J.Bakkum; P.Banken; 

J.v.Beek; G.Blom; G.v.Breda; C.d.Brok; 

F.Bruna; A.v.d.Burg; M.v.Geffen; 

C.v.Hasselt; A.Hoogeveen; J.Juurlink; 

G.Laurensen; C.Laurijsen; 

N.v.d.Leemput; P.Molenaar; A.v.Niftrik; 

J.Oor; C.Persoons; A.Reijkers; 

M.Verbruggen; M.v.Vlijmen; 

C.v.d.Vorstenbosch. 

 
En voor augustus de dames: F.Aarts-

Jacobs; W.Banken; H.v.d.Berk-Schlicher; 

A.Beunis-Boevé; M.Boumans-v.d.Heuvel; 

M.Carton; D.Delisse; P.v.Denderen-

Meegdenburg; J,v,Doorn-v.Engelen; 

A.d.Groot-v.Gils; T.Hermes-v.Lith; R.von 

den Hoff;  A.Janssen-Derks; 

T.Laurensen; L.v.Lit; A.v.Loon-v.Vliet; 

F.Lut; A.Mali; J.Moes; F.Pellikaan-

Sleijpen; M.Prein-Zwijsen; A.Princen; 

R.v.d.Put; J.v.Schaijk-v.Orsouw; 

H.v.d.Starre-v.Ast; P.Trommelen-

v.Mierlo; G.Vonk- v.d.Oudenalder; 
C.Wijngaard-v.Ast; M.v.d.Worp-Kocken. 

 

 

 

 

 

 

 

De heren: J.v.Berkel; H.v.Dijk; 

A.Doreleijers; T.v.d.Kolk; A.v.Lent; 

T.v.Lent; P.v.Oeveren; J.Reinders; 
J.Roelofs; G.Sanders; P.Schuurmans; 

E.Sjamaar; C.v.Tilborg; J.Trommelen; 

W.Vos; R.Weber; J.v.Zutven. 

 

Voor allen een welgemeend 

hiep....hiep....hiep................ 

 

 
 

 
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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