
 
 

Jaargang 19 – maart 2014                                                                   Kopij  inleveren voor 9 april 2014 

1 
 

 

 

AGENDA  MAART / APRIL 

 

donderdag 13 maart 19.30 uur liederentafel  

woensdag 19 maart 14.00 uur kienen 

dinsdag 25 maart 19.30 uur toneel 

woensdag 26 maart 14.00 uur toneel 

 

woensdag    2 april 13.30 uur postzegelbeurs 
maandag   7 april 09.30 uur bestuursvergadering 

donderdag  10 april 19.30 uur liederentafel 

vrijdag 11 april  bridgedrive 

woensdag 16 april 14.00 uur paasviering / paasstukjes maken 

vrijdag 18 april  Goede vrijdag / soos gesloten 

zondag 20 april  Pasen 
woensdag 23 april 14.00 uur Kienen ! ( let op de datum) 

donderdag  24 april 10.00 uur modeshow (Sterrebos) 

vrijdag  25 april 10.00 uur voorlichting Brandpreventie 

woensdag 30 april 14.00 uur jaarvergadering 

 

 
In dit nieuwsblad vind u informatie over: 

- Toneel 

- Gebruik tablet of Iphone 

- van de bestuurstafel 

- contributie 2014 

- samen uit eten 

- nieuwe leden 
- veilig bankieren 

- paasmiddag 

 

  

 

BLIJSPEL DOOR SENIOREN VAN KBO  

     RUWAARD 

 

Het is niet zo erg als op een vrouwenaf-

deling van een seniorenflat een man 
woont, maar als er een man bij komt, 

krijgen we een hoop gekakel. Dit is het 

gegeven van het blijspel “Hoe ouder hoe 

wijzer”, dat de toneelclub van KBO Ru-

waard in de grote zaal van d’n Iemhof 

opvoert.  

Op dinsdag 25 maart om 20.00 uur en 

woensdag 26 maart om 14.00 uur. 

Voor dit blijspel voor senioren, van Rob 

van Vliet en José Frehe, kunt u kaarten 

kopen bij Soos KBO aan de bar van d’n 

Iemhof en aan de zaal. De prijs is  

€ 5,00, een kop koffie of thee inbegre-

pen. 
 

TABLET OF IPHONE 
 

In het vorige nummer van 't Nieuwsblad 

hebben we de mogelijk gegeven u aan te 

melden voor een instructie en/of les op iPad 

of aanverwante tablets. 

Hiervoor hebben zich maar 2 leden 

opgegeven, zodat het nog niet mogelijk is 
een instructeur voor een dag in te huren.. 

Belangstelling ? Bel secretariaat 646035 of 

481612, e-mail kan ook  

pjhessels-c@telfort.nl 

mailto:pjhessels-c@telfort.nl
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Beste senioren van KBO 

Ruwaard. Omdat er geen 

bestuursvergadering is 
geweest, wil ik toch uw 

aandacht vragen voor de 

activiteiten in maart. 

Naast de gebruikelijke 

activiteiten is er een die uw speciale aan-

dacht behoeft, n.l.  
de TONEEL UITVOERINGEN en wel op dins-

dagavond 25 maart, en op woensdagmiddag 

26 maart, we hopen dat u daar met uw aan-

wezigheid een ruggensteuntje geeft aan on-

ze toneelspelers, die al maanden bezig zijn 

om voor u een gezellige middag of avond te 
presenteren. Wij rekenen op uw opkomst !!. 

Ook zijn we met de voorbereiding van onze 

seniorenmarkt op vrijdag 24 oktober begon-

nen. Hebt u suggesties of ideeën, laat het 

even weten aan onze secretaris Peter Hes-

sels. Alles is welkom om er een succesvolle 

dag van te maken. 
Tot slot zien wij u gaarne in onze soos of bij 

onze activiteiten. 

Uw voorzitter René Doreleijers 

 

 

CONTRIBUTIE BETAALD? 

 

Vierhonderdtwintig leden van KBO Ru-

waard weten hoe het hoort. Zij hebben 

dit jaar hun contributie tijdig betaald: 
vóór 1 februari van het lopende contribu-

tiejaar. De afgelopen maand kwamen 

daar nog eens vijftig achterblijvers bij. 

Dit alles betekent dat er nu, begin maart 

2014, nog een kleine negentig leden aan 

hun verplichtingen moeten voldoen! 

Hoort u hier ook bij? Als dat zo is en bent 

u van mening dat u niet hoeft te betalen, 

neem dan even contact op met onderge-

tekende. Ook als u er niet zeker van bent 

of u al heeft betaald. In alle andere ge-

vallen: maak de contributie, € 30,00 per 

persoon, snel over op rekeningnummer 
NL48 RABO 0170 4355 63  

t.n.v. KBO Ruwaard. 

Contributie betalen is een plicht! 

Tonn Broeksteeg, 

Penningmeester KBO Ruwaard 

Tel. (0412) 640418 
 

SAMEN UIT ETEN. 
 

Allereerst mijn excuus voor de foutieve ver-

melding van tijdstip voor het uit eten gaan. 

Bij de agenda voorin het nieuwsblad is de 
oude tijd nog vermeld, maar ik heb de vori-

ge keer al laten weten dat we slechts 4x per 

jaar gaan. De eerstvolgende keer is woens-

dag 19 maart naar v.d. Schoot, was eerst  

05 maart maar deze woensdag kon echt 

niet.  
Daarna wordt het vrijdag 02 mei. De be-

stemming leest U nog in het volgende 

nieuwsblad, ik denk aan het Bomenpark!!! 

 

 

JAARVERGADERING 30 APRIL 

 

Op woensdag 30 april houden wij onze 

jaarlijkse Algemene Leden Vergadering om 
14.00 uur in de grote zaal van d'n Iemhof. 

Er zullen diverse zaken aan de orde komen, 

zoals de toekomst van de afdeling en van 

onze soos, onze financiële situatie, 

bestuursverkiezing enz. 

In het april nummer van 't Nieuwsblad ziet u 
de volledige agenda. 
 

Als u dringende zaken hebt, die u meent in 

deze jaarvergadering ter tafel te moeten 

brengen, stuur die dan vóór 20 april in, dan 

zetten we ze op de agenda. 
 

Kom zoveel mogelijk, toon uw interesse met 

het wel en wee van uw KBO 

(seniorenvereniging Ruwaard) 

 

NIEUWE LEDEN  

 

Voor KBO leden die na 1 juli 2013 lid zijn 
geworden, organiseren wij een bijeenkomst 

in d'n Iemhof op 2 mei 2014 om 10.00 uur. 

U kunt dan kennismaken met het bestuur en 

metuw medeleden, u krijgt info over de 

KBO(organisatie), maar vooral kunt u uw 

vragen kwijt over alles wat KBO betreft 

Leden, vanaf 1 juli, krijgen een uitnodiging 
thuisgestuurd. Houd in elk geval de datum 

alvast vrij. 
 

85+ DAG  
 

Vrijdag 16 mei 2014 willen we graag onze 

oudere senioren weer eens in het zonnetje 
zetten. Ze krijgen allen een persoonlijke uit-

nodiging. 
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WEBSITE KBO RUWAARD. 

 

Uit de enquête is 

gebleken dat dat 

slechts enkele le-
den regelmatig on-

ze website bezoe-

ken. Dit is jammer, 

omdat je daar veel 

kunt vinden. 

Onze website is  
gemakkelijk te vin-

den door bij google of een andere zoekma-

chine kbo ruwaard in te tikken. Dan komt u 

snel op onze website en kunt u, als u “foto-

galerie”  aanklikt de foto’s  van de afgelopen 

carnaval en ook die van de kerstviering te-
rugvinden. Leuk om te zien! 

Ook over onze activiteiten en andere  on-

derwerpen kunt u daar van alles vinden. 

Het is zeker de moeite waard om het eens 

uit te proberen. 
 

VEILIG BANKIEREN 
 

Criminelen zijn vindingrijker dan ooit. Op 

slinkse wijze weten zij bankgegevens te 

ontfutselen en financiële schade aan te 

richten bij nietsvermoedende consumenten. 

Door de landelijke campagne “Hang op ! Klik 

weg ! Bel uw bank !” over veilig bankieren 
zijn consumenten zich al beter bewust van 

de methodes die criminelen gebruiken en 

trapt men minder snel in de valkuil. 

Desondanks komt fraude nog steeds voor. 

De RABO bank vindt het belangrijk haar 

leden extra te informeren over veilig 
bankieren. 

Zij belegt een informatieavond in het RABO 

adviescentrum aan de Raadhuislaan op 

maandag 31 maart om 19.00 uur. 

U kunt zich aanmelden voor deze avond via 

info@oss.rabobank.nl of telefoon 673333. 
Doen en dan veilig bankieren ! 
 

REIZEN 
 

Hoera, de reis naar Groningen kan doorgaan. 

Tot nu hebben zich 37 personen aangemeld, 

maar er kunnen nog altijd meer mensen 
mee. 
 

 

 

 

 

PAASMIDDAG 16 APRIL 2014 

 

Tijd: 14.00 uur in de soos in d’n Iemhof. 

Wederom gaan we onder leiding van Ria v.d. 

Doelen Paas-bloemstukjes maken. 
De kosten hiervoor zijn € 6,50 te voldoen 

aan Ria in de zaal. 

U kunt zich bij Ria telefonisch aanmelden.  

(0412-637597) 

Natuurlijk hopen we dat U ook als U geen 

bloemstukje maakt aanwezig zult zijn om de 
paassfeer te proeven en een eitje te pikken, 

al dan niet gekleurd. Oh ja, er is natuurlijk 

ook advocaat met slagroom. 
 

CARNAVALSMIDDAG 
 

Vrijdagmiddag  28 februari. In D’n Iemhof is 
alles versierd en de mensen die er binnen-

gaan zijn ook allemaal in carnavalskledij uit-

gedost. KBO Ruwaard heeft een carnavals-

middag georganiseerd. Live muziek door Mi-

chael en Peter zorgt dat de stemming er in 

komt. Hapjes en drankjes zorgen dat de in-
nerlijke mens ook goed verzorgd word. En 

als de gasten verkleed zijn probeer je na-

tuurlijk te kijken of er ook iemand opvalt. 

Natuurlijk. En daar was dan ook een prijs 

voor. 

Bij de heren viel Ben vd Camp op en bij de 

dames was dat Sandra Broeksteeg. Proficiat. 
Ook de stadsprins(es) en jeugdprins met 

gevolg maakten hun opwachting in D’n Iem-

hof. Zij hadden zelfs een decoratie meege-

bracht voor twee mensen, die zich bijzonder 

vereerd voelden. Walter van Hal en René 

Doreleijers werden gedecoreerd. Na een 
dans door de garde en een polonaise door de 

zaal begaf het gezelschap zich weer naar het 

volgende feest. 

Al met al toch een gezellige middag. 

 

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. 

 

 

 

 

mailto:info@oss.rabobank.nl
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Speciaal KBO Arrangement 
 

Door Beweeg en Leef i.s.m. Bloesem Thee-

huis wordt een Nordic Walking (basis) tech-

niekcursus gegeven.  
 

De cursus bestaat uit 6 lessen en het arran-

gement is inclusief: 

 

- Rondleiding bij Bloesem Theehuis met 

koffie of thee en gebak Duur: ca. 45 
minuten.  

- 2x lunch, na afloop van les 3 en les 6, 

bij Bloesem Theehuis. 

- Speciale KBO korting: lesduur van 90 

minuten (i.p.v. 75 minuten). 

Gratis gebruik van poles (stokken / zolang 

voorraad strekt)  tijdens de les ( ipv 5 euro 
per les), indien men geen eigen poles heeft 

of ze niet wilt aanschaffen. 

Prijs Nordic Walking arrangement: 85 euro 

p.p. (Doorgang bij minimaal 8 personen) 

 

Lestijden:  11.00 -12.30 uur. Startlocaties 
worden vooraf afgesproken en doorgegeven. 

 

Lesdata:    8 april: les 1 

15 april: les 2                                        

22 april: les 3  + aansluitend 

      lunch  

  29 april: rondleiding Bloesem:  
    start 11.00 uur 

    6 mei: les 4  

     13 mei: les 5 

  20 mei: les 6 + aansluitend  

      lunch 

                          
Wilt u meedoen?  Opgave kan via 

info@beweegenleef.nl  of bel  06-41126286 

(Ellen Korstanje)    

 

Opgeven kan tot uiterlijk 20 maart 2014. Vol 

is vol. Er kunnen maximaal 14 personen 
deelnemen. 

 

Kunt u niet op dinsdagen maar wel op 

maandagen:  vanaf 5 mei start een tech-

niekcursus: 5x voor 50 euro. 

 

 

VERJAARDAGEN / KROONJAREN 

 

  1 april T Wildenberg 85 jaar 

  2 april M. van Goor 85 jaar 

  5 april H Schouten 90 jaar 
  7 april  onze tweeling B. Uijting-Jansen 

 en C v.d.Wielen-Jansen 60 jaar 

  9 april A. Colen 75 jaar 

10 april T. Zwagerman 75 jaar 

11 april J Sloot-Verhoeven 80 jaar 

12 april J. Kuiper-Jongsma 70 jaar 
17 april J. Martens-Cosijn 90 jaar 

18 april A. v. Santvoord 80 jaar 

27 april C. Veldkamp-v.d. Brink 70 jaar  

 

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 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  

Public Relations: 

Kees van Hasselt, tel: (0412) 636210 

Kees@prit.biz 
 

Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

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