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AGENDA  APRIL / MEI 2014 

 

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 

 
vrijdag 2 mei 10.00 uur bijeenkomst nieuwe leden 

dinsdag 6 mei 09.30 uur bestuursvergadering 

woensdag 7 mei 13.00 uur postzegelbeurs 

woensdag 7 mei 14.00 uur jaarvergadering 

donderdag 8 mei 19.30 uur liederentafel 

woensdag  14 mei 14.00 uur High Tea in de Spil Sterrebos. 
donderdag 15 mei 10.00 uur jeu de boule toernooi 

vrijdag 16 mei 14.00 uur verwenmiddag vijf en tachtig plussers 

woensdag 21 mei 14.00 uur kienen 

 

 

 
In dit nieuwsblad vindt u informatie over: 

- jaarvergadering 7 mei 2014 

- bestuursuitbreiding 

- van de bestuurstafel 

- laatste liederentafel dit seizoen 

- expositie kunstschilder Tiest Simons 

  in ECR Sibelius 
- vroegtijdig vertrek voorzitter 

- voorlichting brandweer  

- jeu de boule-toernooi 

- belastingservice 

- ziekenbezoek 

- 85+ middag 
 

 

LET OP:  JAARVERGADERING  

 
Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 

hebben we moeten verzetten naar 7 mei 

(dus niet meer 30 april). 
De agenda en andere belangrijke informatie 

vind u elders in dit blad. 

Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen 

zich tot 1 mei opgeven bij het secretariaat. 

 
 

BESTUURSUITBREIDING 

 

In verband met het verlaten van het bestuur 

door 2 leden zijn wij op zoek naar 2 nieuwe 

bestuursleden. Op dit moment bestaat het 

bestuur nog uit 5 leden wij zouden het graag 

voor zo’n grote afdeling naar 7 leden bren-

gen. 
U kunt zich als kandidaat bestuurslid opge-

ven vóór 1 mei 2014 bij onze secretaris  

P. Hessels, tel.nr. (0412) 646035 of via mail  

pjhessels-c@telfort.nl 
 
 

 

ZIEKENBEZOEK 
 

De werkgroep ledencontact, op 9 april in 

vergadering bijeen, verzoekt alle leden 

(ernstig) zieken aan hen te willen melden.  

Geef het door aan Henk Janssen (tel 

634618) en hij zorgt dat de zieke een 

bezoekje krijgt, als hij/zij daar prijs op stelt. 

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

 

Helaas moeten we melden, dat de voorzitter 

ons heeft laten weten, door persoonlijke om-

standigheden niet meer door te kunnen gaan 
met het voorzitterschap van de afdeling Oss 

Ruwaard. Tevens heeft Cor vd Vorstenbosch 

laten weten door persoonlijke omstandighe-

den zijn bestuurlijke functie neer te leggen. 

Op dit moment neemt Mieke Boonstra het 

voorzitterschap op interim-basis over. Wij 
betreuren de gang van zaken en hopen dat 

we binnen afzienbare tijd het bestuur weer 

op normale sterkte kunnen presenteren.  

Het carnavalsfeest was weer een succes, 

mede namens de live muziek, de stads-

prins(es) en jeugdprins en hun respectieve-
lijke gevolgen.  

Ook de belastingzittingen waren een succes, 

gezien het aantal aanvragen.  

Binnenkort komt er weer een paasviering 

met gekleurde eieren. Het bestuur zorgt, dat 

de eieren gekookt en gekleurd afgeleverd 

worden.  
 

 

AFSLUITING LIEDERENTAFELSEIZOEN 

IN D’N IEMHOF 

 

Op donderdag 8 mei as. wordt  in D’n Iem-
hof te Oss het liederentafelseizoen 13/14 

afgesloten. Acht reuze gezellige en druk be-

zochte zangavonden gingen hieraan weer 

vooraf en deze negende keer gaan we er 

natuurlijk een extra mooi feest van maken.  

Daarom zal er weer een keus van mooie 
nummers uitgevoerd gaan worden van een 

kwaliteit een slotavond waardig!  

Het is inmiddels een soort traditie geworden 

dat ook het bekende C-manskoor uit 

Nuland weer zal optreden en een aantal mee 

te zingen zeemansliederen ten gehore zal 
brengen. 

Dus wordt het deze keer in D’n Iemhof weer 

een heel gezellige en gevarieerde zang-

avond. 

Sluit u aan bij onze vaste groep bezoekers, u 

bent van harte welkom! En omdat het voor 

dit seizoen de laatste avond is, mag u hem 
beslist niet missen! 

 

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 8 mei in de grote zaal van D’n 

Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 

 

 
 

EXPOSITIE KUNSTSCHILDER  

     TIEST SIMONS IN ECR SIBELIUS 
 

Op vrijdag 11 april a.s. om 15.00 uur vindt 

in ECR Sibelius de opening plaats van een 

expositie van schilderijen van de overleden 

kunstschilder Tiest Simons. Aangezien zijn 
werk te maken heeft met het rijke roomse 

leven (wat veel oudere mensen nog wel zul-

len herkennen) zal bij de opening een lezing 

over de kerkelijke ge-

schiedenis van Oss 

worden gehouden door 
zijn zus Emmy Simons, 

theologe en geestelijk 

verzorger.  
 

Reserveren en informatie: 
Indien u bij de opening aanwezig wilt zijn 

kunt u zich aanmelden bij ECR Sibelius,  T 

(0412) 625937.  

De expositie eindigt op vrijdag 16 mei a.s. 

Na de opening is de expositie te bezichtigen 

op maandag en vrijdag van 9 tot 16 uur en 

op woensdag van 9 tot 12 uur. 
 

Locatie 

ECR Sibelius, Sibeliuspark 136 te Oss. 
 
 

 

VROEGTIJDIG VERTREK VOORZITTER 

 

Beste senioren van KBO Ruwaard, helaas 
heb ik mijn functie als uw voorzitter moeten 

opzeggen. 

Ik vind het heel jammer, maar ik kon niet 

langer de verantwoording nemen als voorzit-

ter van KBO Ruwaard. 

Ik had toch veel ambitie om er met u en al 
de vrijwilligers er een leuke tijd van te ma-

ken, maar helaas is het zo gelopen. Ik wens 

mijn opvolger veel succes toe en u allen het 

beste maar vooral veel gezondheid toe. 

 

René Doreleijers 

 

MOTTO APRIL 2014 
 

Je weet dat je de seniorenleeftijd hebt 

bereikt, wanneer je chips uitzoekt op 

vetgehalte en niet op het speeltje dat erbij 

zit. 
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BLIJF UIT DE ROOK 

 

De gewonden of doden bij een woningbrand 

komen bijna altijd door het inademen van 

rook. De rook is dus verantwoordelijk voor 

het grootste gedeelte van de 50 doden en 
600 gewonden die er jaarlijks in Nederland 

vallen door brand. Niet voor niets hamert de 

brandweer iedere keer weer op de noodzaak 

van rookmelders. Deze helpen om op tijd de 

rook te kunnen ontvluchten. Ouderen blijken 

extra kwetsbaar te zijn bij een woningbrand. 
Ruim een derde van de slachtoffers is 65 

jaar of ouder.  

 

Brandweer Brabant-Noord zal tijdens de bij-

eenkomst op 25 april informatie gegeven 

over de manier waarop ouderen hun eigen 
huis brandveiliger kunnen maken. Ook wordt 

ingegaan op de mogelijkheid om daarbij hulp 

te krijgen van het Rookmelderteam.  

 

 

Jeu de Boules Toernooi! 
Voor senioren uit de Ruwaard 

en de KBO-Ruwaard leden 
 
Op donderdagmiddag 15 mei is 

er een individueel toernooi 

voor de senior liefhebbers van 
het spel Jeu de Boules.  

Dit zal gespeeld worden op de baan bij de 

Brederodestraat / Sterrebos.  

Zijn er veel aanmeldingen dan kan dinsdag-

middag 13 mei erbij getrokken worden.  

We willen starten om 14.00 uur. 
Wilt u deelnemen aan dit toernooi dan kunt 

u zich opgeven bij dhr. van Amstel  

tel. 481612   vanamsteljo@gmail.com of  

bij Sonja Haven tel. 668003    

sonja.haven@brabantzorg.eu 

Wel graag vòòr 5 mei.  
 

 

LIDMAATSCHAP 
 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt 

opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  

voor 1 december bij de secretaris van KBO 

Ruwaard. Zijn adresgegevens staan hierna. 

Voor het lopende jaar blijft u de volledige 

contributie verschuldigd. 
 

 

85+ MIDDAG 

 

Op vrijdag 16 mei organiseren wij een 

verwenmiddag voor vijf en tachtig plussers. 
Als u 86 jaar of ouder bent ontvangt u 

daarvoor een uitnodiging. 

Bent u zo oud en heeft u geen brief gehad, 

dan kloppen in ons ledenbestand uw 

gegevens niet. Geef dit even door aan het 

secretariaat en we trekken het onmiddellijk 
recht. 

Peter Hessels, secretaris. Tel 646035 
 

 

 

BELASTINGSERVICE 

 

Ook dit jaar hebben weer 

velen van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om de 

belastingaangifte in te laten vullen door onze 

service. 

Piet Hoven, die ruim 19 jaar voor de invul-

ling zorg heeft gedragen, heeft nog meege-

holpen en meegekeken met Tonn Broeksteeg 
bij het invullen van de formulieren. 

Frans van Pinxteren heeft ook veel aangiftes 

ingevuld. 

Dit is allemaal in perfecte samenwerking 

verlopen. 

Ons rest dus veel dank aan Tonn, Frans en 

Piet. 
Piet vooral, omdat dit de laatste maal was 

dat hij hier voor de KBO Ruwaard mede de 

aangiftes verzorgde. Vanwege de mindere 

gezondheid van zijn vrouw is het moeilijk 

voor hem hiervoor nog tijd vrij te maken.  

Piet, heel hartelijk dank voor de afgelopen 
jaren en veel sterkte met je vrouw. 

Jo van Amstel, coördinator. 
 

 

SAMEN UIT ETEN. 
 

Het was erg gezellig woensdag 19 maart bij 

v.d. Schoot. Ook de mensen die voor de eer-

ste keer meegingen vonden het voor herha-

ling vatbaar. De volgende keer is vrijdag  

02 mei en gaan we naar “Het Bomen Park”, 

de meesten van U kennen het wel, in de 

bossen bij Heesch. We hebben een 3 gangen 

keuze menu afgesproken voor € 27,50. Als u 

mee wilt gaan eten dan graag een telefoon-

tje (642369). We regelen ook het vervoer 

indien nodig. 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
mailto:sonja.haven@brabantzorg.eu
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TONEEL 

 

Op dinsdagavond 25 maart en woensdag-

middag 26 maart hebben we kunnen genie-

ten van een geweldige uitvoering door onze 
toneel club  

“Durf te spelen”. 

De bewoners 

van de senioren-

flat  Sterrenhof  

lieten ons lachen 
en genieten van 

hun dagelijkse ups en downs. Maar dat je 

ook op oudere leeftijd nog prima op de plan-

ken kunt staan en een heuse show kunt 

brengen dat was duidelijk. Ook de hormonen 

werkten nog prima: de 2 mannen wisten de 
vrouwtjes nog aardig voor zich te winnen. 

Gelukkig kwam de getrouwde Frans er op 

tijd achter dat hij het nog niet zo slecht had 

met zijn Nettie. 

Het was een fantastische uitvoering en wat 

zou het fijn zijn als ze hiermee door kunnen 

gaan. Men is echter nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden en vooral mannen. 

Meld U aan bij:  

Dirk Kramer, Da Costastraat 9, tel. 632509. 

 

 

REIZEN 

 

Noteer de volgende datum alvast in Uw 

agenda. 
Inschrijven reisjes:  

Maandag 16 juni 2014 om 14.00 uur in de 

soos in d’n Iemhof. 

De juiste informatie vindt U in het volgende 

nieuwsblad, maar hier alvast de data en be-

stemmingen. 
Woensdag 09 juli:  

Het Paddenstoelenhuis in Berghem. 

Woensdag 06 augustus:  

Dierenpark ”de Oliemeulen” in Tilburg 

Dinsdag 26 augustus:  

Een goed gevulde dagtocht met bezoek aan 
een kaas boerderij en museum met film, een 

hele leuke uitvoering door een glas-

entertainer, koffie/gebak, prima lunch en 

een heerlijk diner. U hoeft deze dag niet veel 

te lopen, dus er kunnen veel mensen mee. 

Zet de data  in Uw agenda en kom u in-

schrijven. 
 

 

 

 

VERJAARDAGEN / KROONJAREN 

 

21 mei V.Nguyen 65 jaar 

19 mei J.Romme 70 jaar 

6  mei H.v.d.Brink Schoenmaker  
  75 jaar 

18 mei J.den Engelsen 80 jaar 

1  mei W.Mutsaers-Wouters   

  80 jaar  

Mocht u foutjes ontdekken in de vermelding 

van de verjaardagen, geef dit even door, dan 
kunnen we het bestand bijwerken.  

(tel 646035) 

Als u niet wilt, dat uw verjaardag genoemd 

wordt, laat dat dan ook even weten. 
 
 

 

 

WEBSITE 

 

Mocht u nog meer foto’s van de toneeluit-

voering willen zien of het nieuwsblad nog na 

willen lezen, kijk dan eens op de website van 

KBO Ruwaard. 

 

 
KBO AFDELING RUWAARD 

Site: www.kbo-ruwaard.nl  

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 

 

Interim-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 

NL48RABO0170435563  

tonnoss@ziggo.nl 

2e secretaris: 

Jo van Amstel,  tel: (0412) 481612 

vanamsteljo@gmail.com 
Activiteiten & redactie: 

Wiel Janssen,  tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  

 
Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Nol van Vliet , tel: (0412) 638038 

t_vanvliet@hotmail.com 

 

 

 

 

http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:info@kbo-ruwaard.nl
mailto:eboonstra@ziggo.nl
mailto:pjhessels-c@telfort.nl
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:vanamsteljo@gmail.com
mailto:wjm.janssen@zonnet.nl
mailto:t_vanvliet@hotmail.com

