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AGENDA  NOVEMBER 

 

Woensdag   6 november 13.30 uur postzegelbeurs 
donderdag 14 november 19.30 uur liederentafel 

vrijdag 15 november 10.00uur voorlichting  Dentalselect 

maandag 18 november 19.30 uur vrijwilligersavond in de soos 

woensdag  20 november 14.00 uur kienen 

vrijdag 22 november   gezellig samenzijn biljartclub 

woensdag 27 november 14.00 uur pakjes maken voor Sinterklaas t.b.v.    
           de Zonnebloem 

vrijdag 29 november 18.00 uur Samen Eten 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste senioren, in de vorige uitgave van het 

nieuwsblad zat als bijlage de enquête. 

Wij hebben al vele formulieren retour mogen 

ontvangen, maar we zouden het op prijs 
stellen dat zij, die dit nog niet hebben ge-

daan, dit alsnog doen.  

Bij voorbaat onze dank daarvoor. 

De opening van het nieuwe seizoen was een 

groot succes. Volle zaal met uitstekende live 

muziek, dank aan Cor, Mieke en Wiel voor de 
organisatie. 

De voorlichtingsmorgen op 15 nov. aanvang 

10.00 uur is een aanrader voor u. 

Dan zal de Fa. Dentalselect u, de leden met 

tandprotheses, uitleggen wat zij voor u kun-

nen betekenen. Meer info bij Wiel Janssen. 

Ook zijn we binnen het bestuur aan het on-
derzoeken om KBO leden van kring Maasland 

de mogelijkheid te geven om als deelnemer 

aan onze algemene activiteiten, o.a. scha-

ken, toneel, koersbal, handwerken etc. te 

kunnen deelnemen. Dus NIET de paas-, 

kerstvieringen, jaarvergadering, opening sei-
zoen, nieuwjaarsborrel en carnavalsmiddag. 

Daarvoor dient men lid te moeten zijn van 

KBO Ruwaard. 

We zijn dringend op zoek naar een van onze 

leden, die andere leden kan helpen bij sto-

ring of problemen aan hun computer. Meld u 
zich dan bij onze secretaris: Peter Hessels. 

Tot ziens in de soos, u bent daar altijd van 

harte welkom.  

Uw voorzitter René Doreleijers 
 

 

BARVRIJWILLIGERS     

                          GEZOCHT  
 

Beste leden van KBO Ru-

waard, als coördinator van 

het bargebeuren in de soos, 

ben ik naarstig op zoek naar vrijwilligers die 
een middag in de week dan wel als invaller 

af en toe een bardienst willen doen. Een en-

kele keer is er op een avond iets te doen bij 

de opening van het seizoen, toneelvoorstel-

ling. Het is geen vervelend werk, je hebt 

leuke collega’s en je ontmoet een heleboel 

mensen. Vanwege ziekte zijn in de afgelopen 
jaren enkele mensen weggevallen en het 

lukt op dit moment nog om iedere middag 2 

mensen achter de bar te krijgen, maar het is 

wel steeds puzzelen en er kan een moment 

komen dat het niet lukt om iemand te vinden 

die de bar bemant/bevrouwt. Indien u zegt 
ik heb best nog wel tijd om iets te doen, bui-

ten alle dingen die u al doet, dan kunt u mij 

bereiken op tel. 0412 642369, of  

eboonstra@ziggo.nl 

In afwachting van uw telefoontje of reactie,  

Eize Boonstra 
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KBO COMPUTERHULP HELPT U  

VAKKUNDIG 

 

Ouderen twijfelen misschien of ze wel een 

computer willen aanschaffen. Al dat gedoe 
met programma’s en spelletjes en internet… 

dat is toch allemaal veel te moeilijk om op 

uw leeftijd te leren. En vroeger kon het toch 

ook best zonder?     

Dat is ook zo, maar een 

computer biedt wel moge-
lijkheden tot ontspanning 

en kennisvermeerdering 

(lelijk woord, maar à la). De moeilijkheden 

die u tegenkomt hoeft u niet allemaal zelf op 

te lossen. KBO helpt u bij het omgaan met 

de computer en – wat belangrijk is – met de 
werking van programma’s voor tekstverwer-

king, internet, boekhouding, fotobewerken, 

internetbankieren, e-mailen en wat u er nog 

meer mee wilt. Zo helpt KBO Computerhulp 

u ook met de bediening van uw mobieltje of 

uw tablet. Ook dat is soms een puzzel. 

U kunt terecht bij de computerdeskundigen 
(IT-ers noemen we die) en de nieuwe com-

puters van de KBO op elke maandag en 

dinsdagmiddag en eventueel ook op donder-

dagmiddag, in D’n Iemhof. Die hulp kost u 

slechts een kleinigheid en de heer G. Delisse 

(04102-631332) kan u er meer over vertel-
len.  

 

 

LIEDERENTAFEL IN D’N IEMHOF 

 

Op donderdag 14 november a.s. wordt in D’n 

Iemhof in Oss weer de derde liederentafel 

van dit seizoen gehouden. Het Iemhof Com-

bo en de beide zangeressen presenteren 
weer een avondvullend programma met een 

keur van liedjes van vroeger en nu.  

Voor velen is dit inmiddels het maandelijkse 

avondje uit geworden en dé gelegenheid om 

samen met anderen gezellig de hele avond 

lekker ontspannen te zingen. Sluit u aan bij 
onze vaste groep bezoekers, u bent van har-

te welkom! 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 

open vanaf 19.30 uur en de toegang is gra-

tis. Dus graag tot 14 november in de grote 

zaal van D’n Iemhof! 

 

MOTTO VOOR NOVEMBER 

 
Iedere nieuwe dag is een geschenk 

dat u uitpakt als u wakker wordt. 

SENIOREN EXPO VELTHOVEN 

 

In januari gaan we met de bus naar de seni-

oren expo in Veldhoven. 

Mocht U liever op eigen gelegenheid gaan 
dan kunt U een gratis toegangsbewijs krij-

gen. Bel even naar 642369. 

 

 

SAMEN UIT ETEN. 

 

Vrijdag 25 oktober gaan we op veler verzoek 

nog eens naar restaurant D’n Toei in de 
Spoorlaan (achter het oude theater). 

Om 18.30 uur. 

Als U mee wilt gaan even een telefoontje 

(642369) en het wordt vast een gezellige 

avond. 

Voor vervoer kan worden gezorgd 

 
 

REIZEN EN REISJES  
 

Ook dit jaar sluiten we 

ons reisprogramma af 

met een bezoek aan de 

kerstmarkt. Dit keer 

niet met OAD, (maar 

dat komt wel weer) 
maar met van Driel.  

Jan Ceelen zal onze chauffeur zijn. 

Datum: Vrijdag 13 december 2013. 

Prijs:   € 15.00 p.p. 

Als doel hebben we gekozen voor Keulen 

(Köln) in Duitsland, ongeveer 2 uur rijden.  

Inschrijven voor deze reis kan op: 

Maandag 28 oktober 2013 om 14.00 uur in 

de soos in D’n Iemhof. 
U moet dan ook contant betalen  € 15.00. 

Er kunnen 50 personen mee. 

 

 

Afgelopen jaar hebben we met succes deel-
genomen aan een dagje met de museum 

plusbus. Nu kreeg ik weer een verzoek voor 

inschrijving en heb dat ook gedaan, maar of 

het gehonoreerd wordt en wanneer is nog 

niet bekend, dus houdt het nieuwsblad goed 

in de gaten. 
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RABO CLUBKAS CAMPAGNE  

 

De Rabobank Oss e.o. 

organiseert de komende 

weken de Clubkas Campagne 
voor verenigingen en 

stichtingen. Eind oktober gaat 

de campagne van start en de bank stelt  

€ 100.000 beschikbaar. Van donderdag 31 

oktober tot en met donderdag 14 november 

mogen de leden vijf stemmen uitbrengen, 
waarvan max. twee op een van de favoriete 

clubs. Een groot aantal clubs doet mee en er 

zijn er zeker wel enkele bij die u een 

steuntje in de rug gunt. Omdat het geld 

wordt verdeeld naar gelang het aantal 

stemmen levert elke stem geld op. Deze 
actie komt in de plaats van het ‘Dividend 

voor Oss’ uit vorige jaren. 

 

Het stemmen kan alleen via de computer. 

Wilt u stemmen maar heeft u geen computer 

of bent u daar niet zo handig mee dan kunt 

u hulp krijgen. Dat is op dinsdagmiddag 5 
november van 14.00 – 16.00 uur. Dan  

zullen in de computerhoek enkele 

instructeurs met computer aanwezig zijn en 

hulp bieden bij het stemmen. Uw favoriete 

club zal dankbaar zijn voor uw steun. 

 
 

OPENING VAN HET SEIZOEN 

 
Op donderdag 3 oktober ging om half acht 

de deur van de grote zaal in d'n Iemhof open 

en werd de toegestroomde menigte 

verwelkomd aan vrolijk gedekte tafeltjes, 

met een bloemetje erop, en was er koffie 

met cake. 
En toen was er muziek: trompet en sax, 

accordeon en klarinet en een heleboel 

elektronica. Wat die man al niet 

klaarspeelde. Er werd gedanst en polonaise 

gelopen, nadat onze voorzitter wat had 

voorgedragen en enkele voorspellingen 
betreffende het nieuwe seizoen 2013 – 2014 

had gedaan. 

De verzorging van hapjes en drankjes was in 

handen van Mieke en onze barmedewerkers 

en uiterst goed verzorgd. 

Al met al was deze avond een eclatant 

succes, zoals ook bleek uit het enthousiasme 
van de deelnemers:”Houden we erin........”, 

”Doen we weer..........”,  

Dus nu op naar de vrijwilligersavond en de 

kerstviering !. 

HERINNERINGEN 

 

Denk eraan................. 

 

Op 18 november – maandag – gaat om half 
acht de zaal open voor het feestje voor onze 

vrijwilligers. Als u zich nog niet heeft 

aangemeld, doe dat dan alsnog  (tel 646035 

of pjhessels-c@telfort.nl). Er kan lekker 

gegeten en gedronken worden en de 

vrijwilliger van het jaar wordt 
bekendgemaakt. 

 

Onze kerstmiddag is op woensdag 18 

december. We beginnen om half twaalf met 

een echte koffietafel en de viering zal tot 

half vijf uitlopen. Het Maaslands 
Seniorenorkest treedt voor ons op, het koor 

”Ons Genoegen” zingt, er is een stichtelijk 

woord en vooral fijn bij elkaar kerstmis 

beleven. Er hebben zich tot nu toe al 148 

leden opgegeven. De zaal staat 150 

bezoekers toe, i.v.m. de inrichting en 

(brand)veiligheid),  dus.................Tot onze 
spijt hebben we de inschrijving moeten 

stoppen. 

Als u zich al hebt opgegeven en onverwacht 

niet kan komen, geef dit dan a.u.b. door, 

zodat we nog mensen van de wachtlijst 

gelukkig kunnen maken. 
 

Voor de reis naar de EXPO Veldhoven op 16 

januari 2014 zijn nog genoeg plaatsen vrij. 

Voor € 7.- kunt u mee om leuke dingen voor 

senioren te ontdekken. 

Een inschrijfformulier zat in 't Nieuwsblad 
van augustus, maar u mag ook bellen of 

mailen om in te schrijven. 

Als u dan ook maar de zeven euro in de 

brievenbus van de secretaris stopt 

(v.d.Brugghenstraat 3) 

Informatie over tijd en opstapplaats, kijk in 

de volgende nummers van 't Nieuwsblad 
(december en januari 2014) . 

 

En tenslotte gaan we op 27 november 

Sinterklaas pakketjes maken voor de leden 

van de Zonnebloem. Doet u mee, breng dan 

uw gaven op 27 november naar de soos, u 
mag zelf meehelpen met inpakken.  

Bij de fysiotherapie de Ruwaard aan de 

Schaepmanlaan staat nu al een mand klaar 

waarin u uw giften kunt deponeren ( Graag 

wel houdbare producten!) 
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VOORLICHTING 

 

Op vrijdag 15 november 2013 geeft  

DentalSelect voorlichting over voordelen van 

een klikprothese. 

 

Momenteel heeft Dental-Select-clinic een 

actie: 
Dit houdt in dat, als de verzekeraar de be-

handeling heeft goedgekeurd, zij de eigen 

bijdrage van elk kaakdeel terugbetalen. 

 

 

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. 

Er wordt gedanst op woensdagavond. 

De aanvang is om 20.00 uur in de Bonte Hoef 
Vlasakkers 9 in Oss. 
De toegang is € 1,50 inclusief hapjes. 
De muziek wordt verzorgd door een DJ. 
 

 
 

IN NOVEMBER ZIJN JARIG: 

 

de dames: B.Appels-Telkamp; 

A.Arckenbosch-Cox; W.Baan-Hulst; 

H.v.Berkom-v.Boekel; W.v.d.Biggelaar-

v.Herwijnen; L.Bouma; A.Erich; Th.Giesbers; 

J.Graafmans; J.v.d.Heijden; I.Kuiper-
Tiggelovend; A.Oosterveen-Hendri; 

A.Pennings-Koch; L.v.Pinxteren; W.d.Rijk-

Ensink; J.Snethorst; M.Sozef-v.Kaam; 

H.Tijssen; M.v.Tilborg; J.Trago-Teerhuis; 

G.Vinck; A.v.Vlijmen; M.v.d.Water; 

V.v.d.Weij; W.Wiegers-Meijnen; A.Winnubst.  

 
En de heren:A.Bast; G.v.Bergen; A.Bouma; 

A.Daems; E.v.Dielen; P.Hessels; H.Kerkhof; 

A.v.d.Loop; A.v.Meel; J.t.Pas; C.Peterbroers; 

F.v.Pinxteren; A.Stalpers; B.Vazquez Guirao 

 

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

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Coördinator Nieuwsbriefbezorging/ 

           Computercursussen 
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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