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AGENDA  JANUARI / FEBRUARI 2014 

 
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 
 

woensdag   5 februari 13.30 uur  postzegelbeurs 

vrijdag   7 februari 18.30 uur  H. Mis Sterrebos 

donderdag 13 februari 19.30 uur  liederentafel 

dinsdag 18 februari 14.30 uur  carnavalsbingo Sterrebos 

woensdag 19 februari 14.00 uur  kienen 

vrijdag 21 februari 18.00 uur  Samen Eten 
dinsdag 25 februari 10.15 uur  modeshow Sterrebos 

vrijdag 28 februari 14.00 uur  carnavalsmiddag 

 

 

In dit nieuwsblad vindt u informatie over: 

- De contributie voor 2014 
- De bestuurstafel 

- De belastingaangifte voor dit jaar 

- Samen eten 

- Bridge in de Sterrebos 

- De 5-daagse reis naar Groningen 

- De liederentafel 
- ECR Sibelius 

- De jarigen met een kroonjaar 

 

 

KBO CONTRIBUTIE 

2014                                                                  

 

Het nieuwe jaar is begon-

nen en daarom: 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 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste senioren het bestuur wenst u allen een 

zalig, gelukkig, sportief, maar vooral een 

gezond 2014 toe. 
Een nieuw jaar met als thema:   

ONTSPANNEN DOEN WE SAMEN.  

Laten we met zijn allen hier aan gehoor ge-

ven, dit versterkt de band met elkaar, zeker 

zoals we het afgelopen jaar de activiteiten 

bezochten. 
De kerstviering was een groot succes, jam-

mer dat we niet alle aanmeldingen konden 

herbergen. Misschien dat we in de toekomst, 

als we naar een andere locatie gaan, dit 

kunnen oplossen. 

Ook gaan we weer starten met sjoelen te 
weten op elke tweede en vierde woensdag 

van de maand. Laat weten als u gaarne mee 

wil spelen (via secr.) 

Ook zijn we bezig met uitwerking van de en-

quête, meer hierover in ‘n volgende uitgave. 

Verder zullen de KBO afdelingen van de stad 

Oss een voorstel ontvangen hoe we in de 
toekomst beter met elkaar kunnen samen-

werken voor wat betreft de algemene activi-

teiten. 

Denkt u er ook aan om de verschuldigde 

contributie voor 1 februari te willen betalen. 

Dit is voor de penningmeester een hele ge-
ruststelling. 

Tot slot: houd u het jaarboek met al de acti-

viteiten goed bij, zodat u weet wat er zoal 

staat te gebeuren. 

Vergeet u vooral niet om op 28 februari naar 

onze carnavalsmiddag te komen. In de vol-
gende uitgave meer hierover. 

Verder zien wij u graag in onze soos voor 

een praatje of een glaasje te drinken. 

 

Uw voorzitter René Doreleijers 

 

 
 

BRIDGE IN DE STERREBOS 

 

Ook in de Sterrebos 

hebben we een 

bridgeclub, waar we 

graag nog enkele leden 

bij willen hebben. 

Als er liefhebbers voor zijn, wij spelen op 
maandagmiddag, u bent van harte welkom. 

U kunt zich opgeven bij Joke Toonen of 

Corrien Bonekamp. 

 

BELASTINGAANGIFTE OVER 2013. 

 

Begin maart 2014 is er weer 

de mogelijkheid uw belasting-

aangifte over 2013 door vrij-
willigers te laten invullen in 

d’n Iemhof. 

U dient zich hiervoor telefonisch op te geven 

bij Jo van Amstel, tel. (0412) 481612  

of per email: vanamsteljo@gmail.com. 

Als u zich opgeeft per email, wilt u dan ook 
uw telefoonnummer vermelden, zodat ik u 

terug kan bellen om een definitieve afspraak 

te maken. 

Graag opgeven voor  10 februari a.s. 

 

5 DAAGSE REIS:  GRONINGEN 

 

Niet vergeten: Inschrijven: Maandag 13 ja-

nuari 2014 om14.00 uur in de soos in d’n 
Iemhof. 

U heeft de beschrijving gezien, er is wel wat 

verandert: 

1:  We gaan niet met Oad, maar met de  

     Betuwe-express. 

2:  De reis is exact hetzelfde, maar de prijs 
     is ongeveer  € 6,00 goedkoper. 

3:  Denk eraan: alle excursies zijn inclusief. 

Hopelijk kunnen we weer met een volle bus 

richting Groningen. 

U mag ook (bevriende) familie en /of vrien-

den meenemen. 

 
Maandag 13 januari 2014 om 14.00 uur 

in de soos. 

 

MOTTO VAN DE MAAND  

 

Eén van onze leden vond onderstaande 

regels: 

 
 Een vriend is iemand, 

 die vraagt wanneer je terugkomt. 

 Is iemand, die nooit ongelegen komt, 

 maar die ook voelt 

 wanneer hij alvast komen moet. 

 Is iemand, die nog komt, 

 als niemand meer komt. 
 

   Eugeen Laridon. 

 

SAMEN ETEN 

 

Helaas kan door omstandigheden het samen 

eten deze maand niet doorgaan 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
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LIEDERENTAFEL IN D’N IEMHOF 

 

Nu de rook van de Nieuwjaarsnacht weer is 

opgetrokken kunnen we weer overgaan tot 

de orde van de dag. Dus op donderdag 9 

januari as. gaan we weer aan de slag in D’n 

Iemhof te Oss met de eerste liederentafel 
van 2014. Onder begeleiding van het Iemhof 

Combo en de beide zangeressen gaan we dit 

jaar in met weer een selectie van liedjes van 

vroeger en nu die uitnodigen tot van harte 

en met plezier meezingen. 

Zoals altijd is iedereen die graag samen met 

anderen zingt van harte welkom. En zoals 

gebruikelijk wordt het in D’n Iemhof weer 

een heel gezellige gevarieerde zangavond. 

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 9 januari 2014 in de grote zaal van 
D’n Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 

 

 

 

 

 

 
 

 
ECR Sibelius 
Sibeliuspark 136 
5343 BK  OSS 
T: 0412-625937 

 

OPEN TAFEL DINER ECR SIBELIUS 
 
 

ECR Sibelius heeft elke tweede dinsdag van de maand een Open Tafeldiner in het restaurant. 

Vanaf 12.30 uur kunnen omwonenden en andere belangstellenden gezellig aanschuiven aan een 

stamtafel en samen eten.  

 
Prijs is voor belangstellenden € 22,00 per persoon 

 en voor GGG-leden € 18,70 per persoon 

 

Inbegrepen: een consumptie tijdens het diner en koffie/thee achteraf 

 

Alle deelnemers krijgen bovendien een speciale stempelkaart. Bij een volle kaart krij-
gen gasten één Open Tafel Diner gratis. 

 

Data 1e halfjaar 2014: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni. 

 

U dient zich een week van te voren telefonisch aan te melden.  

Receptie ECR Sibelius: tel.nr. 0412 – 625937. 
 

 

 

 

KERSTVIERING 

2013  

 

De kerstviering op  

18 dec 2013 was een 
nieuwe ervaring. Be-

gonnen met een voortreffelijk verzorgde 

lunch verliep de middag uitstekend.  

Pastor Zeegers gaf ons het kerstgevoel mee 

en zangvereniging Ons Genoegen deed daar 

nog een schepje bovenop.  Het Maaslands 
Senioren Orkest zorgde dat we muzikaal on-

derhouden werden. In de pauze las Wiel 

Janssen een kerstverhaal voor, dat geschre-

ven was door een van onze leden. Al met al 

een hele mooie en goed verlopen viering als 

voorbereiding op Kerst 2013. 
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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. 

 

 

COMPUTERLESSEN 

 

KBO Ruwaard geeft voor senioren com-

puterlessen. Men kan les volgen op de 

volgende onderdelen: 

3 lessen basiskennis voor 7,50 Euro 

3 lessen internet voor 5 Euro 

3 lessen E-mail voor 5 Euro 

1 les internetbankieren voor 5 Euro 

2 lessen foto's versturen en afdrukken 

voor 7,50 Euro 

Voor personen die geen lid zijn van de 

KBO Ruwaard wordt 2,50 Euro extra ge-
vraagd. 

Aanmelden kan bij T. Broeksteeg, telnr. 
(0412) 640418. 
Nadat het cursusgeld is gestort op rek. 

NL48 RABO 0170 4355 63 tnv KBO Ru-

waard krijgt men bericht wanneer men 

met de cursus kan starten. 
 

 

VERMELDING JARIGEN 

 
U hebt gezien dat we vanaf nu de “kroon”-

jarigen in het Nieuwsblad vermelden. 
De gegevens daarvoor worden aan het le-

denbestand ontleed. 

Mocht u foutjes ontdekken in de vermelding, 

geef dit even door, zodat we het bestand 

kunnen bijwerken. 

Secretariaat, tel 646035; 
pjhessels-c@telfort.nl. 

Als u niet wilt, dat uw verjaardag genoemd 

wordt, geef dat dan ook even door. 

 

 

DE JARIGEN VAN FEBRUARI 

 

70 jaar:  

dhr P. Luijben 12-02-1944 
mevr J. Paardekooper 24-02-1944 

mevr J. Schuurmans-v.Wetten 05-02-1944 

 

75 jaar:  

mevr C.v.Bakel 12-02-1939 
dhr W. Thoonen 20-02-1939 

mevr M. Thoonen-Prince 20-02-1039 

mevr W. Welten-v.Nuland 16-02-1939 

 

80 jaar:  

dhr L. Zeijelemaker 23-02-1934 
 

85 jaar:  

mevr A. Ijzendoorn-v.Moorst 22-02-1929 

mevr M.v.d.Ven-v.Heeren 17-02-1929 

 

90 jaar:  

mevr P. Arts 09-02-1924 
 

Allemaal proficiat 

 

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  

NL48 RABO 0170 4355 63 

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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