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AGENDA  SEPTEMBER 2013 

 

di 27 augustus    dagtocht naar de Vecht 

 

di   3 september 10.15 uur modeshow (Sterrebos) 

woe   4 september 13.00 uur postzegelbeurs 

do 12 september 14.30 uur voorstelling met de Jas (Sterrebos) 

do 12 september 20.00 uur liederentafel 
vrij 13 september 10.00 uur jaarvergadering biljartvereniging 

woe 18 september 14.00 uur kienen in de soos 

vrij 27 september 18.00 uur Samen Eten 

 

do   3 oktober  20.00 uur Opening seizoen !!!!!! (noteer deze datum) 

 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
De vakanties zijn weer voorbij, dus we be-

ginnen weer aan een nieuw seizoen, 

vol met activiteiten, samen actief samen 

sterk het motto van 2013. 

Bij de volgende uitgave zit als bijlage "De 

Enquête". U helpt er uw bestuur enorm mee, 
maar meer hierover in de volgende uitgave. 

De 5-daagse reis was prima verlopen goed 

hotel, lekker eten, prachtige omgeving, 

op wat excursies en regen na toch een ge-

slaagd evenement.   

Mieke bedankt voor het vele werk. 
Jo v. Amstel en Peter Hessels gaan beginnen 

aan nieuwe uitgave jaarboekje, alle ideeën 

of suggesties zijn van harte welkom. 

Ook zijn we volop bezig met de grote activi-

teiten o.a. opening nieuw seizoen, vrijwil-

ligers avond, kerstviering, daar hoort u bin-

nenkort meer van (veel verrassingen). 
PR, Kees v Hasselt gaat onderzoeken wat de 

beste manier wordt om KBO Ruwaard een 

gezicht te geven, voor onze wijk en waar 

eenieder zich thuis voelt. 

Wij zien u gaarne weer in onze soos terug. 

Uw voorzitter René Doreleijers 

 

BEZORGERS GEVRAAGD. 

 
Door omstandigheden is de KBO Ruwaard op 

zoek naar bezorgers van het maandblad Ons 

Het betreft de wijk Schaepmanlaan te Oss. 

Eventuele kandidaten kunnen zich melden 

bij: G. Delisse tel. 0412-631332 

 

 

VIJFDAAGSE REIS NAAR LUXEMBURG 

 

Het is al weer zo’n twee 

maanden geleden maar 
hier toch nog even een 

terugblik op onze vijfdaagse reis naar 

Luxemburg. 

We vertrokken op maandag 17 juni met 41 

goedgemutste reizigers en een chauffeur via 

het Belgische Coo naar onze bestemming 
Vianden. Daar bivakkeerden we vijf dagen in 

een gastvrij hotel met ruime kamers, lekker 

eten en een prima bediening. De Tsjechische 

serveersters waren een lust voor het oog, 

volgens de heren uit ons gezelschap!  

Ook het weer was fantastisch, althans de 

eerste vier dagen van onze reis. Overdag 
genoten we van interessante excursies, o.a. 
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naar Diekirch en de hoofdstad Luxemburg. 

Uitstapjes waar we ’s avonds op het gezelli-
ge terras nog tot in de kleine uurtjes over 

konden napraten. 

Bezoeken aan Bastogne en Maastricht tij-

dens de terugreis maakte de vijfdaagse 

compleet. Iedereen was het er tijdens het 

slotdiner in Soerendonk over eens: het was 
weer geweldig. Organisatie en deelnemers, 

bedankt voor de gezelligheid en wie weet tot 

volgend jaar. 

Suggesties voor een bestemming van de 

volgende vijfdaagse? Geef het even door aan 

het bestuur. Wie weet wat ervan komt! 

Groeten, Sandra 
 

 

KIENEN 

 

Denk erom...... we gaan in september weer 

kienen. Iedere 3e woensdag van de maand. 

(op een paar uitzonderingen na, dan is er 

iets anders te doen !) 

We vullen elke maand de gele tassen met 
lekkere levensmiddelen, maar......... als daar 

andere ideeën  over zijn horen we het graag. 

Het rooster voor 2013 – 2014 stond al in het 

vorige nummer van 't Nieuwsblad, en hangt 

ook op de diverse publicatieborden . 

Tot ziens op 18 september. 
 

SAMEN UIT ETEN. 

 
Heeft U er ook weer zin in?  

Samen uit eten na de vakantieperiode. 

We gaan om te beginnen naar een ons be-

kend adres, nl. restaurant van der Schoot, 

hoek Kromstraat. 

Op vrijdag 30 augustus om 18.30 uur. 
Als U mee wilt gaan eten,(iedereen is wel-

kom) graag een telefoontje naar 642369. 

 

 

BEDEVAART 

 

KBO Brabant bedevaart naar de Zoete Moe-

der van Den Bosch. 

Vrijdag 11 oktober 2013. 
  

Zoals ieder jaar wordt de bedevaart georga-

niseerd door KBO Brabant. 

U kunt er alleen op eigen gelegenheid aan 

deelnemen, helaas krijgen we geen bus vol.  

De kosten voor deelname zijn: €15,50 p.p. 
hierbij zijn inbegrepen: 

Het tekstboekje, de kosten voor de kof-

fie/thee en de lunch. 
U kunt zich aanmelden bij de secretaris  

P. Hessels en gelijktijdig de  bijdrage betalen 

en het programma inzien. 

 

REIZEN 

 

We hebben er al een paar leuke reisjes op-

zitten dit jaar, maar op dinsdag 27 augustus 

gaan we met 2 bussen naar de Vechtstreek. 
We hebben wel wat minder deelnemers dan 

verleden jaar, dus helaas zijn de bussen nog 

niet vol, wat natuurlijk extra kosten met zich 

meebrengt. 

Dus als U nog vrienden of vriendinnen heeft 

die graag met de leukste KBO afdeling mee 
op stap willen gaan, laat het even weten. 

(642369) 

 

LIEDERENTAFEL IN D’N IEMHOF 

 

We gaan weer beginnen!  

In D’n Iemhof te Oss wordt het liederentafel-

seizoen 2013-2014 weer geopend op don-

derdagavond 12 september as. Het Iem-
hof Combo en onze zangeressen staan te 

trappelen om alle bezoekers een mooie en 

gezellige muzikale avond te bezorgen. Zoals 

inmiddels wel bekend wordt u een zeer ge-

varieerd zangprogramma geboden met lied-

jes van vroeger tot nu. De teksten van de 

liedjes worden op een scherm geprojecteerd. 
Vindt u het leuk om een avond onbezorgd 

samen met anderen te zingen, dan bent u 

van harte welkom. Na één keer voegt u zich 

vast bij onze nog steeds groeiende groep 

van vaste deelnemers. 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur en de toegang is gra-

tis. Dus graag tot 12 september in de gro-

te zaal van D’n Iemhof! 

 

IN MEMORIAM 

 
Op 17 juli is een van onze trouwe leden 

overleden. 

Bep Janssen, echtgenote van Henk, heeft 
zich jarenlang ingezet als vrijwilliger van 

onze KBO afdeling en was lid van diverse 

koren, die ook voor de KBO uitvoeringen 

verzorgden. 

Wij wensen Henk, en zijn gezin sterkte en de 

moed het leven weer op te pakken. 

Bestuur KBO Ruwaard 
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WAT KUNT U ALLEMAAL MET 

DIGID DOEN ? 

 
De meeste mensen kennen DigiD als identifi-

catiemethode om de belastingaangifte in te 
dienen of om een toeslag aan te vragen. 

Maar DigiD is bij veel meer instanties te ge-

bruiken, zoals de politie, zorginstellingen en 

zorgverzekeraars. 

Een greep uit de mogelijkheden. 

Toeslagen regelen – belastingaangifte 
ondertekenen 

 Aangifte doen bij de politie 

Pensioenen bekijken en aanvragen – 

ook AOW 

 Zorgdeclaraties indienen 

 Zaken regelen met de gemeente 

 Zorg aanvragen – indicatie CIZ 
 Uw medisch dossier inzien 

 Subsidies aanvragen  

 En nog veel meer.......... 

Het secretariaat beschikt over een artikel 

van Seniorweb, waarin wordt ingegaan op 

bovenstaande mogelijkheden. 
Een volledige lijst van alle bij DigiD aange-

sloten organisaties vindt u op  

www.DigiD.nl waarop tevens een uitleg van 

het gebruik en de mogelijkheid van aanvraag 

worden getoond. 

  Bron: www.Seniorweb.nl 

 
 

MOTTO VOOR SEPTEMBER   

 

Iedere nieuwe dag is een geschenk 

dat u uitpakt als u wakker wordt. 

 

 

 

DANSEN 

 

Voor de senioren, die graag 
nog eens de voetjes van de 

vloer willen, hebben wij ver-

nomen dat er bij KBO 

H.Hart/Vlashoek de mogelijkheid is om een 

dansje te wagen op muziek van een DJ. 

Zij beginnen weer op de volgende woensda-
gen: 

11 - 18 - 25 september 
16 - 23 - 30 oktober 

De aanvang is om 20.00 uur in de Bonte Hoef 
Vlasakkers 9 in Oss. 
De toegang is € 1,50 inclusief hapjes. 
 

 

VERHUIZEN 

 

Misschien gaat u op kortere of langere ter-

mijn verhuizen. 

Er zijn dan verschrikkelijk veel dingen om 
aan te denken (en te vergeten) 

www.verhuisvriend.nl heeft speciaal voor 

senioren een folder ontwikkeld, waarin alle 

benodigde acties op een rijtje worden gezet. 

Als u een computer heeft met Internet, kijk 

dan op bovengenoemde site. 
Het secretariaat beschikt over deze fol-

ders................ dus bellen. (646035) 

 

 

WAAROM ZOU JE TEGENWOORDIG NOG 

NAAR DE BIBLIOTHEEK GAAN? 

 

De bibliotheek van nu ziet er heel anders uit 

dan vroeger. Als u er een tijd niet geweest 
bent, kent u hem vaak niet terug. 

 

In een bibliotheek kan iedereen – lid of geen 

lid – tijdens openingsuren binnenlopen.  

Er zijn veel gezellige zithoekjes, waar je lek-

ker op je gemak kunt gaan zitten lezen. Er 
staan en liggen in de verschillende vestigin-

gen veel tijdschriften en kranten, onder 

meer Elsevier, Libelle, Flair, Linda, Groene 

Amsterdammer en Vrij Nederland. Maar ook 

tijdschriften over reizen, kunst en tuinen. 

Verder kunnen er kranten als Brabants Dag-

blad, Gelderlander, Volkskrant en NRC ter 
inzage liggen. 

 

Maar de bibliotheek biedt ook diverse work-

shops aan. In deze tijd is veel digitaal: de I-

pad, Android tablet, Twitter, Facebook etc. 

Regelmatig organiseert de bibliotheek bij-
eenkomsten, waar in een kleine groep uitleg 

wordt gegeven over deze zaken. Leden en 

niet-leden kunnen hiervoor inschrijven. 

 

Als lid van de bibliotheek heeft u nog meer 

voordelen - en een jaarabonnement op de 
bieb is vaak goedkoper dan een abonnement 

op een tijdschrift! - : 

 

 op een pasje kunt u 10 materialen le-

nen. 

 u krijgt korting op de workshops en 

andere activiteiten. 

 in de bibliotheek Oss staat een 

leestipskast. Deze kast wordt door on-

ze medewerksters uit de nieuwste 

http://www.verhuisvriend.nl/
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boeken samengesteld en geactuali-

seerd. Zij brengen u op ideeën en op  

“nieuwe schrijvers”. Zie ook hun ru-

briek “Boeken proeven” op de website 

van de bibliotheek. 

 de nieuwste boeken (top 10) zijn te-

gen een kleine vergoeding te leen. 

 ook een e-reader kunt u op uw pasje 

lenen (leenvergoeding € 2,-). U heeft 

dan 2 weken de tijd om dit apparaat 

uit te proberen. 

Verder staan er in de bibliotheken ook re-

gelmatig tentoonstellingen, die diverse on-

derwerpen onder de aandacht brengen. Deze 

inspireren u misschien tot het lezen van 

boeken, die minder voor de hand liggen. 

 
Vindt u lezen wel leuk, maar bent u “uitgele-

zen”? Maak dan eens een afspraak met onze 

verhalencoach! 

 

Tot slot: 

Tijdens een rondleiding – in groepsverband 
of individueel – kunt u zich weer helemaal 

laten bijpraten over de moderne bibliotheek. 

 

Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende 

redenen gegeven om in ieder geval eens een 

keer naar de bibliotheek te komen om te 

zien hoe deze er tegenwoordig uitziet. 
 

 

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. 

 

 

WIE ZIJ ER JARIG IN SEPTEMBER ? 

 
De dames: M.Albers-Aspers; G.v.Bakel; 

C.v.Beek-Janssen; A.v.d.Berg-Elgershuizen; 

A.d.Brok-Schraven; A.v.Daesdonk; 

M.v.d.Eertwegh; L.v.d.Eng; Gielis-Janssen; 

P.v.d.Heyden-v.Woggelum; M.v.Maasacker; 

E.Megens-Schraven; C.Meijer; J.Rooders-

Bergen; C.v.Rossum; A.Schenk; S.Schultz; 
J.Smit-Tenhagen; R.Smits-Persoons; 

H.Spierings-Mertens; N.Trouw-d.Boer; 

E.v.d.Waay; C.Weijenberg. 

 

En de heren: J.Boeijen; Th.v.Dinther; 

J.v.Ettinger; F.Kats; J.Kloosterman; 
A.Kuijpers; B.d.Lange; F.v.d.Lee; F.Mulhof; 

H.Plattel; L.Remmits; G.Sozef; J.Tode; 

J.Verbrugge; J.Vermeeren; A.Visser; 

H.Vorstenbosch; F.v.d.Weerden; 

J.v.Zummeren. 

 
Allemaal van harte gefeliciteerd 

 

WIST U DAT:  

 

KBO Ruwaard een eigen website heeft. 

Daar uw eigen verhaal op kan staan 

U daar elke maand de agenda op terugvindt 

Het bestuur daar met een gezicht op staat 

Alle activiteiten daar terug te vinden zijn 
Daar het nieuwsblad nog eens nagelezen 

kan worden 

Foto's van verschillende activiteiten daar op 

staan 

De site??  www.kbo-ruwaard.nl 

 

 
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 

2e secretaris: 

Jo van Amstel,  tel: (0412) 481612 

vanamsteljo@gmail.com 
Activiteiten: 

Cor van de Vorstenbosch,  

tel: (0412) 637340 

cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl 

Activiteiten & redactie: 

W. Janssen,   tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  
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