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AGENDA FEBRUARI / MAART   

 

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 
 

woensdag 5 maart 13.30 uur postzegelbeurs 

do/vrij 6/7 maart  belasting invul hulp 

maandag 10 maart 09.30 uur bestuursvergadering 

ma/vrij 10/14 maart  belasting invul hulp 

donderdag 13 maart 19.30 uur liederentafel  
woensdag 19 maart 14.00 uur kienen 

dinsdag  25 maart 19.30 uur toneel  “Durf te spelen”  

woensdag 26 maart 14.00 uur toneel  “Durf te Spelen” 

vrijdag  28 maart 18.00 uur  Samen Eten 

zondag 30 maart 02.00 uur begin zomertijd – klok één uur vooruit 

 
 

 

In dit nieuwsblad vindt u informatie over: 

 

- carnavalsmiddag in d’n Iemhof 

- een oproep voor ONS-bezorgers 

- de belastingservice KBO Ruwaard 
- de liederentafel 

- open dag E.C.R. Sibelius 

- samen uit eten 

- reizen van KBO Ruwaard 

- museum-plus-bus 

- tablet en iPhone-kennis 
 

 

DRINGENDE OPROEP 

 

Beste leden van KBO Ruwaard 

 

Het KBO maandblad ONS en ons eigen 

Nieuwsblad worden maandelijks bij u in de 

brievenbus bezorgd door een groep van zo'n 

20 actieve vrijwilligers. 

 

Maar, zoals dat met alles gaat dat ouder 

wordt, deze groep dunt langzamerhand uit 

door overlijden, gezondheidsproblemen of 

andere oorzaken. 

We hebben zeer dringend aanvulling nodig. 
Zeker tien leden kunnen zich bij deze groep 

welkom wensen. We hebben dan ook 

reserves die kunnen bijspringen als er 

iemand ziek is. 

Het kost u één uur tot een halve dag van uw 

vrije tijd (en die hebt u toch in overvloed) in 
de maand, meestal op de eerste donderdag 

van de maand. 

Wilt u meehelpen de informatievoorziening 

in stand te houden, neem dan even contact 

op met Nol v. Vliet ( tel 638038) of met het 

secretariaat (tel 646035) 

 
Welkom als vrijwilliger van KBO Ruwaard 

!!!!!!!!!!!
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste senioren van KBO Ruwaard, we zijn 

het nieuwe jaar wat turbulent begonnen. D’n 

Iemhof verdwijnt! Op dit moment zijn we 
druk in overleg met de gemeente Oss. We 

gaan eerst wat alternatieven zoeken, maar 

een punt waar we niet vanaf wijken is dat 

het centraal in de wijk MOET blijven i.v.m. 

de mobiliteit van onze leden. 

Ook ons erelid G. Sanders is opgenomen in ‘t 
ziekenhuis met een bacterie infectie. Als u 

dit leest zit zijn kuur (6 weken) er bijna op. 

Het zou leuk zijn als u een mooi kaartje zou 

sturen naar zijn huisadres (Tak van Poort-

vlietstraat 11 5344 GZ Oss). Gerald van har-

te beterschap gewenst. 
Klussenteam is uitgebreid met een nieuw lid 

(Christ Jansen). Hij is een specialist in com-

puters. Heeft u wat problemen, neem even 

contact op met de coördinator Rini van Ber-

gen. 

Dit jaar gaan we een grote verwenmiddag 

organiseren voor onze 85+ leden op 16 mei. 
Noteer deze datum in uw agenda 85+ leden. 

CARNAVAL: 28 februari WORDT een gewel-

dige middag, komt u allen wel of niet ver-

kleed bij live muziek. Onze stadsprins en 

jeugdprins met hun gevolg zullen ook aan-

wezig zijn en de dansmariekes zullen onge-
twijfeld hun beste beentjes laten zien.  

ONTMOETEN DOEN WE SAMEN. 

Helaas geen Museum-Plus-bus dit jaar, maar 

we proberen het voor volgend jaar weer. 

Beste senioren wij als bestuur zouden het 

fijn vinden dat u onze vereniging promoot 
om nieuwe leden te werven (mond op mond-

reclame is het beste middel). Door overlijden 

en opnames in verzorgingshuizen loopt het 

ledenaantal snel achteruit. 

Zomerfestijn in onze wijk, wie wil hier aan 

medewerken of heeft leuke ideeën? Laat het 

ons weten zodat we dit goed kunnen voorbe-
reiden. 

Tot slot beste senioren zien we u graag in 

onze soos voor een praatje of drankje maar 

vooral bij een van onze activiteiten. 

Uw voorzitter René Doreleijers 

 
 

MOTTO VAN MAART 

 

Het leven is geen snelweg, maar een land-

weg, waar je af en toe even stil moet staan, 

om van het uitzicht te genieten. 

BELASTING-  

             SERVICE. 

(Herinnering) 

 

Begin maart 2014 
kunt u de belasting-

aangifte over 2013 

laten invullen bij de 

KBO in d’n Iemhof.  

U dient zich hiervoor telefonisch op te geven 

bij Jo van Amstel, tel. 481612  
of per email: vanamsteljo@gmail.com, met 

vermelding van uw telefoonnummer. 
 

Opgeven kan tot 20 februari a.s. 
 
 

LIEDERENTAFEL IN D’N IEMHOF 

 

Op donderdag 13 februari a.s. wordt in D’n 
Iemhof te Oss weer de maandelijkse liede-

rentafel gehouden. Onder begeleiding van 

het Iemhof Combo en de beide zangeressen 

gaan we ook deze keer weer een leuke 

avond beleven. Er zullen voor iedereen weer 

volop mooie liedjes te zingen zijn. 
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 13 februari in de grote zaal van 

D’n Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 

Houd u ook alvast rekening met de vol-

gende liederentafel op 13 maart 2014. 

 

REIZEN 

 

Tot nu toe hebben zich 33 personen inge-

schreven voor de 5-daagse reis naar  
Groningen van 23 tot 27 juni 2014. 

Om het minimum aantal deelnemers te be-

reiken moeten er nog 2 personen bij, anders 

kan de reis niet door gaan. 

We hebben de optie weer kunnen verlengen, 

dus laat U a.u.b. zo spoedig mogelijk weten 

of er nog mensen zijn die zich willen aanslui-
ten. 

Het is beslist een prachtige reis, en het 

zou echt jammer zijn als het niet door 

kan gaan. Bel 642369 !!   

Dit geldt ook voor niet-leden.

mailto:vanamsteljo@gmail.com
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ECR Sibelius 
Sibeliuspark 136 
5343 BK  OSS 
T: 0412-625937 

 

ZATERDAG 15 MAART A.S. OPEN DAG “ECR SIBELIUS”  
 

Zaterdag 15 maart a.s. zet ECR Sibelius, in het kader van Open Dag van de Zorg, haar “deuren 

open”  tussen 10.00 – 14.00 uur. U wordt van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen 

nemen. U krijgt onder andere de mogelijkheid om een appartement te zien en een zorghotelstu-
dio.  Dit is alleen mogelijk onder begeleiding en zal op de volgende tijden plaats vinden: 11.00,  

12.00 en 13.00 uur. 

 

Daarnaast is ‘t Knooppunt (onze centrale ruimte) geopend van 10.00 – 14.00 uur. Hier kunt u 

informatie krijgen over ECR Sibelius en is er de mogelijkheid om klein hapjes te proeven uit on-

ze uitstekende keuken. 
 

Wij ontmoeten u graag op ECR Sibelius,  

Sibeliuspark 136 te Oss 
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SAMEN UIT ETEN. 

 

Helaas moeten we door zeer vervelende om-

standigheden het uit eten project op een la-

ger pitje zetten. Na overleg met enkele vaste 
gasten heb ik besloten niet meer iedere 

maand, maar ongeveer 4 x per jaar samen 

uit eten te gaan met de KBO. We hebben 

ook te weinig chauffeurs om het vervoer te 

regelen. 

Omdat er kennelijk mensen zijn die niet op 
vrijdag kunnen, gaan we ook soms op een 

andere dag.  De eerstvolgende keer zal zijn 

op woensdag  05 maart a.s. en na de voor-

treffelijke lunch met kerstmis lijkt het me 

een goed idee  weer eens naar v.d. Schoot  

te gaan. 
Voor de vaste gasten een bekend en geliefd 

restaurant. 

 

 

MUSEUM PLUS-BUS 

 

Van de organisatie van de museum plus- bus 

kreeg ik van de week bericht dat we helaas 

dit jaar niet kunnen deelnemen. 
Volgend jaar proberen we het weer. 

 

 

 

Tijd: 18.30 uur. Als U mee wilt gaan eten 

dan graag een telefoontje,642369. 
 

LIDMAATSCHAP 
 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt 

opzeggen dan kunt u dat doen voor 1 de-

cember bij de  

secretaris van KBO Ruwaard. Zijn adresge-
gevens staan hierna.  

Voor het lopende contributiejaar blijft u de 

volledige contributie verschuldigd. 

 

 

TABLET OF IPHONE 

 

Heeft u een tablet of iPhone, of bent u van 

plan er een aan te schaffen, maar weet u 
niet hoe het werkt?? KBO Ruwaard is van 

plan bij voldoende interesse informatie te 

geven over het hoe en waarom. Heeft u inte-

resse geef dit dan door aan de secretaris tel 

(04120)  646035. 

 

 

VERJAARDAGEN / KROONJAREN 

 

L. Nijenhuis  9 maart  75 jaar 

M Verhoeven 11 maart 70 jaar 

D Kats v.d. Elzen 17 maart 80 jaar 
A v.d. Water  19 maart 70 jaar 

I Sips-Muris  19 maart 75 jaar 

L Peeters  25 maart 80 jaar 

J Cox   27 maart 80 jaar 

 

Van Harte proficiat. 
 

Mocht u foutjes ontdekken in de vermelding 

van de verjaardagen, geef dit even door, 

zodat we het bestand kunnen bijwerken.  

(tel 646035) 

Als u niet wilt, dat uw verjaardag genoemd 
wordt, laat dat dan ook even weten. 
 

 

KBO AFDELING RUWAARD 

http://www.kbo-ruwaard.nl              

info@kbo-ruwaard.nl 

Voorzitter:  

René Doreleijers,  tel: (0412) 636691 
renedoreleijers@home.nl 

Vice-voorzitter & reizen: 

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 631704 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: 

Nol van Vliet , tel: (0412) 638038 
t_vanvliet@hotmail.com 

Public Relations: 

Kees van Hasselt, tel: (0412) 636210 

Kees@prit.biz 
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