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AGENDA  DECEMBER EN JANUARI 2013/2014 

 

woensdag 04 december 13.30 uur postzegelbeurs 

woensdag 11 december 14.00 uur kienen 

donderdag  12 december 19.30 uur liederentafel 
vrijdag  13 december 08.30 uur kerstmarkt Keulen 

maandag 16 december 09.30  uur bestuursvergadering  

maandag 16 december 14.00 uur kerststukjes maken 

dinsdag 17 december 19.30 uur kerstavond met zangeres Ine v. Huet (Sterrebos) 

woensdag  18 december 11.30 uur kerstviering 

woensdag 25 december   Kerstmis 
dinsdag 31 december   Oudjaar. 

 

woensdag  01 januari    Nieuwjaar 

maandag  06 januari  14.00 uur nieuwjaarsreceptie 

woensdag 08 januari  13.30 uur postzegelbeurs 

donderdag  09 januari  19.30 uur liederentafel 

maandag 13 januari  14.00 uur contributie betalen in de soos en 
          inschrijven vijfdaagse reis 

woensdag 15 januari  14.00 uur kienen 

donderdag 16 januari  09.00 uur naar EXPO Veldhoven 

maandag  27 januari  09.30 uur bestuursvergadering 

vrijdag 31 januari  18.00 uur Samen Eten 

 
 

NIEUWE OPZET 

 
Het Nieuwsblad krijgt een nieuwe opzet. 

Vanaf nu willen wij u op de voorpagina een 

korte inhoud van het blad geven. Tevens 

willen wij een hot item of belangrijke mede-

deling op pagina 1 zetten. Graag willen wij 

ook als bestuur weten hoe u het Nieuwsblad 
ervaart en of u nog speciale wensen heeft. 

 

De redactie van 't Nieuwsblad wil voorstellen 

de maandelijkse lijst van jarigen te laten 

vervallen en alleen de kroonjaren ( 80; 85; 

90; en 90+ ) te vermelden. Dit om meer 
schrijfruimte in ons blad te maken en de 

opmaak te verbeteren. Maar....... dit doen 

we niet zomaar. U als lezer(es) hebt het 

laatste woord. 

Denk er eens over na en laat in december 

uw mening horen bij één van de 

bestuursleden. 

 

In dit Nieuwsblad is er o.a. aandacht voor de 

senioren-expo in Veldhoven, een bericht van 

onze penningmeester in verband met de 
contributiebetaling voor 2014, een terugblik 

op de vrijwilligersavond en een mededeling 

over de kerstviering in D’n Iemhof. 

 

Tevens is er een aankondiging over een 

voorlichting door IAK over de ziektekosten-
verzekering en natuurlijk informatie over de 

5-daagse reis in juni 2014. 

 

Er worden weer kerst-bloemstukjes gemaakt 

en u kunt zich daar voor opgeven (zie elders 

in dit blad). 
 



2 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste senioren, dit is weer het laatste 

Nieuwsblad van 2013. Vele zaken zijn door 

het bestuur weer verzorgd voor u. Wij hopen 
dat het voor u allen een goed jaar is ge-

weest, ondanks dat het economisch nog 

steeds tegen zit. 

Aan het einde van het jaar  willen wij u vra-

gen om uw mede-senioren niet uit het oog 

te verliezen. Let op elkaar en sta daar open 
voor en laat de ander niet vereenzamen. De 

vrijwilligersavond is succesvol verlopen. De-

ze leden zijn de basis van een vereniging en 

zonder vrijwilligers is er ook geen KBO Ru-

waard. Wij willen dan ook alleen heel harte-

lijk danken voor hun bijdrage. 
Ook willen we Martin van Goor gelukwensen 

met zijn benoeming tot vrijwilliger van het 

seizoen 2012-2013. De kerstmiddag belooft 

een succes te worden. Binnen een week wa-

ren alle plaatsen gereserveerd (150 stuks). 

We hebben nog een wachtlijst en dus is onze 

vraag om, indien u onverhoopt niet kunt, dit 
door te geven aan de secretaris, zodat we 

iemand anders kunnen uitnodigen. 

Binnenkort gaan we starten met het uitwer-

ken van de enquête. Meer daarover in een 

van de volgende nieuwsbladen. Het jaar-

boekje is als bijlage bij dit nieuwsblad ge-
voegd. Onze dank daarvoor aan Jo van Am-

stel en Peter Hessels.  

Bewaar uw jaarboekje, want daar staan be-

langrijke gegevens in zoals telefoonnum-

mers, adressen en belangrijke data. 

Graag tot ziens op 6 januari bij de nieuw-
jaarsreceptie in de soos. 

Het bestuur wenst allen een gezonde en fijne 

kerst en een goede jaarwisseling toe. 

Uw voorzitter René Doreleijers. 
 

BEZORGING ONS 

 

Bij dit Nieuwsblad ontvangt u het maandblad 

Ons van KBO Brabant 
Om de distributie daarvan blijvend goed te 

kunnen laten verlopen zijn we op zoek 

naar personen, die een bezorgwijk van dit 

maandblad op zijn/haar schouders zou willen 

nemen. 

Inlichtingen bij G. Delisse Tel. 0412-631332 
 

 

Toppunt van nieuwsgierigheid: 
 

Door het sleutelgat van een glazen deur 
kijken. 

KBO CONTRIBUTIE 2014 

 

Het eind van het jaar nadert…aandacht voor 

de contributieplicht! 

Zoals overeengekomen tijdens de algemene 
ledenvergadering van mei 2013  bedraagt de 

KBO-contributie voor 2014 € 30,00 per per-

soon. U kunt uw bijdrage vanaf heden over-

maken op bankrekeningnummer 1704 35 

563 ten name van KBO Ruwaard. Het IBAN 

rekeningnummer  luidt: NL48 RABO 0170 
4355 63. 

De contributie dient voor eind januari 2014 

te zijn betaald. 

 

U kunt ook betalen door middel van automa-

tische incasso. De contributie wordt dan tot 
wederopzegging jaarlijks omstreeks eind ja-

nuari automatisch van uw bankrekening af-

geschreven. Voelt u hiervoor – en heeft u 

zich nog niet eerder opgegeven – neem dan 

even contact op met ondergetekende. 

 

Voor degenen die moeite hebben met het 
overmaken per bank is er op maandag 13 

januari 2014 vanaf 14.00 uur gelegenheid 

om de contributie contant te komen betalen 

in onze soos in d’n Iemhof.  

 

Mocht u uw lidmaatschap niet willen verlen-
gen, neem dan zo snel mogelijk contact op 

met Peter Hessels van de ledenadministratie, 

telefoon (0412) 646035. Dan kunnen wij u 

alsnog afvoeren van de ledenlijst. 

 

Met vriendelijke groet, 
Tonn Broeksteeg, penningmeester KBO Ru-

waard 

Tel. (0412) 640418 

 

 

SENIOREN EXPO 2014 IN VELDHOVEN 

 

Voor de bustocht naar de senioren-expo 

hebben zich tot nu toe zo'n 50 leden van 
KBO Ruwaard opgegeven. Er zijn nog 

plaatsen over,  u kunt dus nog mee!!! 

Voor € 7,- wordt u naar Veldhoven gebracht, 

u mag gratis naar binnen, u bekijkt de beurs 

en u komt  vanzelfsprekend ook weer thuis. 

Een leuk dagje uit! 

Aanmelding bij het secretariaat, onder 
achterlating van die zeven euro per persoon. 

Ieder die zich opgegeven heeft krijgt begin 

januari een briefje met gegevens over tijd / 

opstapplaats / enz. enz. 
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VOORLICHTING DOOR IAK OVER DE 

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING 
 

Vrijdag 13 december 2013 vindt er in de Hil-

le van 10.00-12.00 uur een informatie och-

tend plaats over de zorgverzekeringen voor 

alle 50-plussers en de toegang is gratis. 

Inmiddels hebben alle verzekeraars hun 

aanbod klaar voor 2014. Daarbij gaat het 
natuurlijk om de premie voor het basis- en 

aanvullend pakket en wat is het verschil tus-

sen een natura- en een restitutiepolis enz. 
 

Programma presentatie: 
Wijzigingen in de zorgverzekering 2014 

Zorgverzekering voor leden KBO Brabant 

Mogelijke schadeverzekeringen 

Vragen en antwoorden 

Mogelijkheid voor persoonlijke vragen en het 

regelen van een eventuele overstap 
 

Het is van belang dat u alvast het nieuwe 

aanbod over 2014 van uw eigen zorgverze-

keraar, doorleest of gewoon meeneemt naar 

deze bijeenkomst. Men kan dan vragen stel-

len en e.e.a. kan vergeleken worden. 
 

Het is voor onze senioren een belangrijke 

informatieochtend, dus zorg dat u er bij 

bent. U hoeft geen KBO-lid te zijn om deze 

informatieochtend bij te wonen. 
Omdat het een actueel punt is, verwachten 

we een goede opkomst!!  
 

Wees op tijd, want de deur gaat om 10.00 
uur dicht. 

Bestuur KBO Ussen  
 

 

VRIJWILLIGERSAVOND 
 

18 november, half acht, zaal open, koffie 

klaar, de bar rijkelijk gevuld, de saté al in de 

pan. 

Hopelijk hebt u, als deelnemer, van deze 

avond genoten.  
Dia zong met overtuiging en de goochelaar 

wist niet meer dat een touw 2 einden had. 

En dan willen we de bar-medewerkers voor 

deze avond (niet vrijwilliger) nogmaals har-

telijk bedanken. 

Al met al een gezellig feestje, Martin profici-

at en  voor de vrijwilligers die niet konden 
komen ligt er nog een KBO-Ruwaard agenda 

bij het secretariaat. 

In 2014 geen feestavondje, maar de vrijwil-

ligers worden dan ook heus niet vergeten…. 

U kunt erbij zijn, er zijn nog genoeg baantjes 

te vergeven. 
 

 

LIEDERENTAFEL 
 

Op donderdag 12 december a.s. vindt in D’n 
Iemhof weer de liederentafel plaats. Onder 

begeleiding van het Iemhof Combo en de 

beide zangeressen zal weer een keur van 

liedjes van vroeger en nu worden gepresen-

teerd, deze keer natuurlijk een beetje in de 

sfeer van de decembermaand.  
Zoals altijd is iedereen die graag samen met 

anderen zingt van harte welkom. U kunt in 

elk geval op een heel gezellige zangavond 

rekenen. Sluit u aan bij onze vaste groep 

bezoekers, u bent van harte welkom! 

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

tis.  

Steeds meer mensen weten de weg naar D’n 

Iemhof te vinden – u toch ook?  Dus graag 

tot 12 december in de grote zaal van D’n 

Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 
 
 

SAMEN UIT ETEN. 
 

Ook al was het gezelschap niet al te groot, 
het was leuk en lekker bij d’n Toei verleden 

maand. 

Op vrijdag 29 november gaan we naar res-

taurant ´t Putje, bij eenieder bekend. Ze 

hebben een leuk 3-gangen keuzemenu sa-

mengesteld voor €20,00. Als U nog mee wilt 
gaan eten graag een telefoontje 642369, en 

het vervoer kan geregeld worden à €1,00 

enkele reis. 

 

KERST-BLOEMSTUKJES 
 

Op maandag 16 dec. worden er weer Kerst-

bloemstukjes gemaakt om 14.00 uur in D’n 
Iemhof. 

We gaan bovengenoemde workshop weer 

doen o.l.v. Ria v.d. Doelen.  

De prijs is: € 5,50. 

U kunt zich telefonisch aanmelden bij Ria 

(637597) en aan de zaal betalen. 
 

 

Printergebruikers 

Ik heb ongewild een nieuwe printer moeten 
aanschaffen, en heb nu enkele cartridges 

over. (6) 

Het zijn HP 644 EE en 641 EE 

Wie kan ze gebruiken (tel no 646035) 
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Oproep 

Wie doet er mee met het sjoelen? Meld je 
dan aan bij René, zodat we een leuk 
groepje hebben. Groetjes Carla de Lizer. 
 

KERSTMIS 2013 
 

U heeft zich aangemeld voor de kerstviering 
op 18 december en heeft daarvoor een wel-

komstbrief ontvangen. 

Maar......omdat kleine foutjes altijd in kleine 

hoekjes liggen: heeft u zich aangemeld maar 

geen brief ontvangen, of heeft u een wel-

komstbrief gekregen, terwijl u zich niet heeft 
opgegeven, neem dan a.u.b. even contact 

op met het secretariaat (tel 646035) of 

pjhessels-c@telfort.nl  via uw computer. 

Dank u wel!  
 

BUURTCADEAU 
 

Na aanvraag heeft het oranjecomité aan de 

Ruwaard een prijs toebedeeld. Op de kerst-

middag van de KBO Ruwaard zal deze uitge-

reikt worden. Mede in samenwerking met 

D’n Iemhof is besloten om hiervoor een uit-

breiding op de geluidsapparatuur aan te 
schaffen. 
 

JARIG ZIJN: 
 

in december de dames: M .v.Aar; M.Akerboom-
Gillisen; W.v.Ballegooij; N.Balthazaar; 
J.Berends; Th.Berndsen-Hermans; M.Blonk; 
J.Boonstra-Wentholt; E.v.Bragt-Wentholt; 
S.Broeksteeg-Mengerink; M.Cox; A.Degen-
Wellink; G.Delfgauw-Bongers; M.v.Gaal-
v.d.Wiel; E.Geurtsen-de Kleyn; F.Havemans-
Baars; M.Hodes-Groot Zevert; J.v.Hoorn; 
B.Huysman-Tijink; L.Jagers-Rutten; L.Kaelen; 
K.Kerkhof-Mastaiel; H.v.Leeuwen; M.v.Leur-
Schuurmans; M.Luijben-De Stefano; J.Netten-
Zwetsloot; I.Olthof-Lingg; W.Oude Vrielink-
Reijerink; M.Peters-Schipstal; R.Reijkers; 
A.Reijs-v.d.Ven; G.v.Santvoord-Musukwa; 
V.v.Schaijik; T.Semeyn-Hinrichs; E.Stalpers-
Goossens; J.Vermeeren-d.Beer; W.Vischers-
Jansen; J.Waber-Kleuskens; J.v.d.Wielen. 
En de heren: M Arkenbosch; A.Bruurs; 
J.Carton; L.v.d.Elzen; J.Heesen; G.Heisen; 
M.v.Herpen; A.Merkx; J.Siegelaar; G.Steverink 
 
en in januari de dames: M.Alemans; N.Baas-
Hoek; R.Bijlsma; J.Bonder; W.Bonnemaijers-
Hemler; C.v.Dijk-v.d.Boogaard; M.v.d.Doelen; 
M.Dolk-Commijs; M.Drenthen-Vossen; 
J.Govers-v.d.Pol; E.v.Hal-d.Lang; B.Helmink-
Hakvoort; M.Heymans-Kaander; M.v.Lendt; 

M.v.Loop-Langenhuijzen; G.Nas-v.Rijn; L.Oor-
Haddering; J.Timmermans; M.v.Valkenburg; 
A.v.Veghel-Coolen; M.Verberne; M.Verhagen; 
G.Vincken-Gubbels; A.Vissers-Janssen; 
L.Wayers-v.d.Hanenberg; E.v.Wijk-v.d.Tweel; 
N.Wittenberg; W.Wolf. 
En de heren:H.Akerboom; F.v.Bergen; 
M.v.d.Burgt; G.Delisse; J.Dubois; N.v.Ederen; 
W.v.d.Eng; M.Gijsbers; W.v.Griensven; 
A.v.d.Ham; H.v.d.Heuvel; J.Hoedeman; 
H,Janssen; D.Kramer; P.Lagarde; J.Leemans; 
T.Meijer; J.v.Schaijik; C.v.d.Tas; A.Verhoeven. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd, met het 
bereiken van >weer een jaar erbij< 
 

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. 

 

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  

Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Gerard Delisse, tel: (0412) 631332 
gdelisse@versatel.nl 

Public Relations: 

Cees van Hasselt, tel: (0412) 636210 

hasse318@planet.nl 
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