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AGENDA  OKTOBER 

 

woe  02 oktober 13.30 uur postzegelbeurs 

don 03 oktober 19.30 uur opening seizoen 

don  10 oktober 19.30 uur liederentafel 
woe 16 oktober 14.00 uur kienen 

don 24 oktober 10.15 uur modeshow (Sterrebos)  

vrij 25 oktober 18.00 uur Samen Eten 

zon 27 oktober   einde zomertijd (klok een uur terug) 

woe  30 oktober 19.30 uur concert Maaslands operette gezelschap (Sterrebos) 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste senioren, het is zover de enquête zit 

erbij als bijlage, wij zouden het heel erg 

waarderen als u allen daar uw medewerking 

aan wilt verlenen, het moet voor uw bestuur 

een leidraad worden om de beste service te 

verlenen voor zowel nieuwe activiteiten als-

mede ideeën en opmerkingen uwerzijds. 
LAAT UW STEM HOREN en dank aan Peter 

voor het vele werk. 

Opening nieuw seizoen op 03 oktober een 

gezellige avond met een hapje en een drank-

je en een artiest die voor het nodige ver-

maak zorgt. 
Ook de Vechttour was een zeer geslaagde 

dag. Mieke bedankt voor de organisatie. 

Onze biljardclub is zeer succesvol geweest 

bij de kampioenschappen in Lith, 

met 3 wisselbekers A-, B-, C-klasse, een 

tweede en een derde prijs, allen van harte 
proficiat met de behaalde resultaten. 

Tot slot, wij zien u gaarne terug in de soos 

voor een praatje, drankje en een activiteit. 

Uw voorzitter René Doreleijers 

 

 

EXPO VELDHOVEN 2014 

 

Denk erom......u kunt nog inschrijven voor 
de senioren expo in januari 2014. 

Stuur nu uw inschrijving (formulier in het 

vorige Nieuwsblad)  naar het secretariaat, 

doe daar zeven euro bij en u hebt een 

gezellige dag tussen leeftijdgenoten, met 

veel interessante koopjes. 

 

”HET PAARD” ZOEKT SCHAKERS 

 
Schaken is leuk, inspannend en rustgevend. 

Bij de KBO-Ruwaard weten ze dat maar al te 

goed. Daarom nodigen wij graag nieuwe le-

den uit voor ons schaakteam. Ook als u het 

spel niet zo goed onder de knie hebt, bent u 
van harte welkom. Wij geven graag les in 

deze fameuze denksport. 

Elke dinsdagmiddag wordt door schaakafde-

ling “Het Paard” vanaf 14.00 uur geschaakt 

in D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss. 

Kom eens een kijkje nemen op een dins-
dagmiddag. De sfeer is ontspannen en de 

koffie is goed. 

 

Nadere informatie bij Peter Hessels, secreta-

ris KBO-Ruwaard (0412-646 035,  

pjhessels-c@telfort.nl) of bij Hans Spierings, 

voorzitter “Het Paard” (0412-625 428, 
p-mspierings@home.nl) of bij Cor Kaufman, 

secretaris “Het Paard” (0412 - 632 529, 

corkaufman@live.nl). 

 

 

mailto:pjhessels-c@telfort.nl
http://mail.live.com/?rru=compose%3faction%3dcompose%26to%3dp-mspierings%40home.nl&ru=https%3a%2f%2fprofile.live.com%2fcid-d0301779408f93d6%2fdetails%2f%3fcontactId%3d22cd3eb1-0000-0000-0000-000000000000%26ru%3dhttp%253A%252F%252Fsn118w.snt118.mail.live.com%252Fmail%252FContactMainLight.aspx%253FContactFilter%253D15%2526n%253D1034797827
mailto:corkaufman@live.nl
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EEN LEVEND SCHILDERIJ 

 

Velen van u houden van de natuur en be-

schikken over wat meer vrije tijd. U heeft 

misschien in het verleden ook dieren gehou-

den. Wellicht is het een leuk idee om een 

aquarium te beginnen. Het is een levend 
schilderij met planten en vissen waarmee u 

de natuur in huis haalt. De verzorging is niet 

zo moeilijk en vormt ook niet zo’n zware be-

lasting. 

De aquariumvereniging Xiphophorus (wat 

zwaarddrager betekent) in Oss kan u leren 

om een aquarium te plaatsen en te onder-
houden. Op onze gezellige clubavonden kunt 

u veel leren en kennis maken met leeftijdge-

noten. Velen van ons hebben de leeftijd van 

50 tot 75 jaar. Het is leuk om over de aqua-

riumhobby te kletsen en elkaar te helpen, 

waar nodig. 
Heeft u interesse om ook bij onze vissenclub 

te horen, kijk dan eens op onze aquarium-

site: www.xiphophorus.nl  of meldt u bij mij: 

voorzitter Hans Meulblok tel. 0412 640008 

 

BESTUURSVERGADERINGEN 

 

Als lid van een KBO afdeling hebt u inspraak 

in alles wat binnen de afdeling plaatsvindt. 
Alle activiteiten en besluiten worden door het 

bestuur vastgelegd in maandelijkse 

bestuursvergaderingen. 

Als lid van de vereniging kunt u bijdragen 

leveren aan het wel en wee van onze club. 

In 2014 worden de data van de 
bestuursvergaderingen in het jaarboekje 

vermeld, en kunt u op- of aanmerkingen, 

enige dagen tevoren, indienen bij het 

secretariaat. 

Uw bijdrage wordt dan op de agenda van de 

bestuursvergadering gezet. 

Maak daar gebruik van om uw KBO actiever 
te maken. 
 

MOBIEL VOOR MOBIEL 

 

Denkt u nog eens aan uw oude mobiele 

telefoon. Ik heb er al enkele tientallen 

binnen gekregen. 

Maar nog veel meer is natuurlijk heerlijk. 
Uw oude mobiel maakt veel gehandicapten 

weer mobiel. 

 

Peter Hessels 

Ambassadeur Stichting Hulphond 

PAK UW AGENDA EN SCHRIJF OP: 

 

18 september gaan we weer kienen 

03 oktober openen we het nieuwe  

           seizoen 

5 oktober is er een seniorenmarkt op de 

  Rusheuvel 

18 november worden onze vrijwilligers in 

       het zonnetje gezet 

27 november pakken we pakjes in voor  

       de Zonnebloem 

18 december is onze kerstviering. 
 
 

LIEDERENTAFEL IN D’N IEMHOF. 

 

Op donderdag 10 oktober vindt al weer de 

tweede liederentafel plaats in D’n Iemhof te 

Oss. Zoals altijd wordt weer een zeer gevari-

eerd liederenprogramma gepresenteerd. De 

teksten van de liedjes worden op een groot 
scherm geprojecteerd, zodat iedereen geheel 

ontspannen kan meezingen. Voor de bege-

leiding zorgt het bekende Iemhof Combo, 

onze zangeressen zingen de liedjes in en 

zorgen voor een prima stemming in de zaal. 

Zingt u graag samen met anderen dan is dit 

voor u dé gelegenheid om eens een avond er 
lekker uit te zijn en uw stembanden een 

goede beurt te geven. Kom eens meedoen – 

u bent van harte welkom en voor u het weet 

hoort u 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.  

Dus tot 10 oktober in de grote zaal van D’n 

Iemhof! 

 

 

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. 
 

 

MOTTO VOOR SEPTEMBER 

 

Leer van gisteren 

droom van morgen 

en leef vandaag. 

http://www.xiphophorus.nl/
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OPENING VAN SEIZOEN 2013-2014. 

 
Donderdagavond 03 oktober om 20.00 uur. 

In de grote zaal van D´n Iemhof worden we 

om half 8 ontvangen met koffie-thee en iets 

lekkers erbij. Na de opening om 20.00 uur 

zal onze voorzitter wat vertellen over de 

plannen voor het komende seizoen. 

Dhr. Ad Goossens zal met verschillende mu-

ziek instrumenten deze avond komen opluis-

teren. 

Er is een loterij met 3 mooie prijzen, U krijgt 

een gratis lot. 
Natuurlijk zullen hapjes en drankjes niet 

ontbreken. 

Kom in groten getale op 3 oktober naar 

de opening van seizoen 2013-14 

Aanvang 20.00 uur. 

 
5e BERGHEMSE BRIDGEDRIVE 

 

Op vrijdag 25 oktober 2013 in de Berchplaets 

 

Een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje 

 

Programma: 
13.00 uur koffie met cake 

13.30 uur aanvang wedstrijd 

17.30 uur prijsuitreiking 

Kosten € 15,00 per paar 

 

Sluiting inschrijfdatum 15 oktober 2013 

U dient wel K.B.O. lid te zijn 

 

Opgeven per mail: buvigo@caiway.nl 

Of via telefoon: 0412 402351 

 

Rek.nr. Rabobank 1065 14660 t.n.v. Bridgeclub Berghem, 
Uw inschrijving gaat in als uw betaling binnen is. 

Vermeld duidelijk uw naam, die van uw partner 

 en in welke lijn u wilt spelen A-B-C-D. 

Contact persoon: Will Megens, J. Gagarinstraat 20, Berghem 

 

KERSTVIERING 2013 

 

Het is nog vroeg, maar we maken u er op attent, dat de kerstviering op 18 december 
iets uitgebreider wordt dan in voorgaande jaren. 

Wij willen dan ook graag bijtijds weten, hoeveel leden we kunnen verwachten i.v.m. de 

maximale bezetting van de zaal. Daarom vragen wij u dan ook het kleine formuliertje in 

te vullen en bij het secretariaat te bezorgen (in de soos afgeven mag ook). U mag ons 

ook bellen (646035) of een e-mail sturen (pjhessels-c@telfort.nl).  Inschrijving gebeurt 

in volgorde van aanmelden en let op:  vol=vol. 
 

      het bestuur. 
.................................................................................................................................. 

 
Naam.......................................................1 / 2 personen 

 

wil graag deelnemen aan de kerstviering op 18 december 

 

mailto:pjhessels-c@telfort.nl
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SAMEN UIT ETEN. 

 

Met een wel zeer klein groepje zijn we eind 

augustus gaan eten bij van der Schoot.  

Toch was het erg gezellig. 

Voor september is nog geen locatie bekend, 

maar belt U even halverwege de maand, dan 
kunt U altijd deelnemen. ( 642369) 

 

 

EEN HELE VECHTTOCHT 

 

Er stond heel wat op het programma! Maar 

gelukkig toch geen echte vechtpartijen. 

Wel een mooie toeristische route langs het 

riviertje de Vecht en omstreken. 
In Houten werd gestopt voor koffie met ge-

bak. Daarna ging het door naar de Anke-

veense plassen. De lunch werd gehouden in 

Hotel- Partycentrum 

"De Drie Dorpen". Na de lunch was er een 

lezing over de imkerij “t Schuurtje”. Er werd 
verteld over de bijtjes en de bloemen en ie-

dereen mocht zien hoe een honingraat er uit 

ziet. De workshop daarna (waskaarsen 

draaien) was een hele ervaring. ’s Middags 

maakten we een rondrit door de vechtstreek 

en kwamen langs verschillende (koninklijke) 

kastelen. De rit eindigde weer bij de imkerij 
waar we nog konden proeven van verschil-

lende honingwijnen. De dag werd besloten 

met een diner in hotel “de Drie Dorpen”. Al 

met al een zeer gezellige dag.  

(het volledige verhaal is te lezen op de site 

van de KBO-Ruwaard) 
 

 

DE JARIGEN VAN OKTOBER 

 

De dames: C. Bonekamp; J. Cornelissen-v. 

Clef; P. v.d. Ende; M. Frickel; C. Heisen-

Bongers; R. v.d. Heuvel-Karsten;  

A. Hoedeman-v.Boekel; M. Janssen-Schinck; 

Th. Janssen; G. Kappen-d. Louw; T. Lagarde; 
A. v. Lee-Schuurmans; A. Looman; H. 

Meeuwesen-Wiggers; I. Moens; 

R. Nagelgast-Suyker; A. v. Niftrik; A. Noor-

Gensen; K. v. Rosmalen; M. Schwiebe-v.d. 

Wijst; S. Tuerlings; E. Ulijn-Mooren;  

V. Verbeek; L. v.d. Vossen;  
I. v.d. Wildenberg; J. Zwanenberg. 

 

En de heren: A. Appels; J. Baltissen;  

E. Boonstra; G. v.d. Doelen; E. v. Doornum; 

W. Frickel; H. v. Gennip; G. Govers;  

R. v. Hameren; A. d. Jong; A. Kappen;  

C. Kaufman; F. Schuurmans; A. Verhoeven; 

A. v. Vliet; G. d. Witte. 

 

Allemaal weer van harte.......... 
 

 

Ophaalservice: 

René Doreleijers,  tel: (0412) 636691 

Kosten 2 euro 

 
Klussenteam: 

Rini van Bergen, tel: 0622800311 

  

Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Gerard Delisse, tel: (0412) 631332 

gdelisse@versatel.nl 

 
Public Relations: 

Cees 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: 
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 

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: 

Wiel Janssen,   tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  
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