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AGENDA  mei / juni 

 

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 

 

woensdag   4 juni 13.30 uur postzegelbeurs 

vrijdag   6 juni 18.30 uur H. Mis in de Sterrebos  
zaterdag   7 juni  KBO is jarig – 47 jaar 

zondag   8 juni  Pinksteren 

woensdag 11 juni 0930 uur bestuursvergadering 

zondag 15 juni 14.30 uur H. Avondmaal-viering in Sterrebos 

maandag 16 juni 14.00 uur inschrijven reisjes  

woensdag 18 juni 14.00 uur kienen 
maandag 23 juni  5-daagse reis

 

 

In dit nieuwsblad vindt u informatie over: 

- Jaarvergadering 

- Nieuwe bestuursleden 
- Beeldhouwer Ben Wijnen 

- Driebanden-toernooi 

- Reisjes 

- Samen eten 

-  85+ middag 

 

 

NIEUWE BESTUURSLEDEN: 

 
TONNIE VAN HOORN 

 

Mijn naam is Tonnie van Hoorn. 

Ik ben op de ledenvergadering van 7 mei 

2014 gekozen als nieuw bestuurslid. 

Ik ben 66 jaar en heb een fantastische 

vriendin, Cheery. 
Ik vind het een uitdaging om met senioren in 

het algemeen om te gaan. 

Graag wil ik een bijdrage leveren om de KBO 

Ruwaard een goede toekomst te garanderen. 

Ik hoop eenieder van u in onze soos te ont-

moeten. 
Groetjes, Tonnie 

 

 

 

 

 
 

 

MARC WESTERLINCK 

 

Als nieuw bestuurslid wil ik mij even aan U 

voorstellen: 

 

Ik ben Marc Westerlinck, geboren op 23 mei 

1946, te Burcht bij Antwerpen (België). Ben 
gelukkig gehuwd met Nettie Steenbakkers 

en heb de Nederlandse nationaliteit sinds 

1993. 

 

Ik wil mij graag inzetten voor de KBO Ru-

waard, omdat ik in de ruwaard woon en be-

sef dat er in de komende tijd veel zou kun-
nen veranderen, betreffende de ruimte waar 

wij nu zitten en waar wij eventueel naar toe 

moeten in de toekomst. 

 

Graag tot ziens bij een bakje koffie of thee in 

onze  huidige ontmoetingsplaats D'N IEMHOF 
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MIEKE BOONSTRA 

 
Mag ik me even voorstellen. Ik ben Mieke 

Boonstra, jullie nieuwe voorzitter, 75 jaar, 

en getrouwd met Eize. We hebben 2 kin-

deren en 5 schatten van kleinkinderen.  

Vanaf 2005  heb ik functies bekleed in het 

bestuur van KBO Ruwaard. Waarom ik dit 
doe is, omdat je op deze manier iets kunt 

betekenen voor je collega senioren, door als 

afdeling activiteiten te ontwikkelen en in 

stand te houden, waardoor een goed ont-

moetingspunt ontstaat waar senioren zich 

kunnen ontspannen.  

Ook wil ik me, samen met mijn  medebe-
stuursleden inzetten voor het uitbouwen van 

de afdeling, door het voeren van een actieve 

ledenwervingscampagne onder de senioren 

in de Ruwaard.  

En we willen proberen  meer van de eigen 

leden naar de activiteiten te halen, want als 
je 550 leden hebt en er komen er bijvoor-

beeld maar 60 naar een nieuwjaarsbijeen-

komst, wat doen we dan verkeerd.  

Ik hoop u allen binnenkort  in D’n Iemhof te 

ontmoeten en graag staan wij als bestuur 

open voor uw wensen en ideeën. 

Met vriendelijke groet en tot ziens. 
Mieke Boonstra 

Voorzitter senioren vereniging KBO Ruwaard. 
 

 

JAARVERGADERING  

 
De vergadering werd door 92 leden bezocht. 

De notulen van 2013, het jaarverslag en het 

financiële verslag werden ter goedkeuring 

aangeboden. 

Tijdens de bestuursverkiezing werden Tonnie 

van Hoorn en Jo van Amstel (aftredend en 
herkiesbaar) aangenomen als nieuw 

bestuurslid.  

De keuze van een nieuwe voorzitter verliep 

enigszins chaotisch, met als resultaat dat 

Mieke Boonstra onze nieuwe voorzitter wordt 

en Marc Westerlinck toetreedt tot het 
bestuur. 

Wim Kop, medewerker van KBO Brabant, gaf 

een inzage in de werkzaamheden van het 

kantoor van KBO Brabant. 

De contributie blijft in 2015  € 30. 

Alle aanwezige leden bedankt voor de 

medewerking. 
Een volledig verslag van de vergadering 

staat binnenkort op onze website:  

www.kbo-ruwaard.nl 

 
 

EXPOSITIE BEELDHOUWER BEN WIJ-

NEN IN ECR SIBELIUS 
 

Oss - Op vrijdag 6 juni a.s. om 16.00 uur 

vindt in ECR Sibelius de opening plaats van 

een expositie van beeldhouwer Ben Wijnen. 

Hij groeide op in het Brabantse Heesch bij 

Oss. 
In zijn jeugdjaren kwam Wijnen in aanraking 

met het werk van o.a. Rembrandt, Van 

Gogh, Vermeer en Rubens. Op de Academie 

voor Beeldende Vorming in Tilburg kreeg 

Wijnen te horen dat hij tekende met de ogen 

van een beeldhouwer.  
 

Wijnen heeft een veelzijdige carrière achter 

de rug. Hij werkte als docent Beeldende 

Vorming met moeilijk opvoedbare kinderen 

aan een mavo, in de avonduren en in vakan-
ties gaf hij workshops aan volwassenen op 

het gebied van tekenen, schilderen en 

beeldhouwen. Daarna volgde hij zijn hart en 

ging voor het ‘maken van beelden’. Hij leer-

de om te gaan met “Carrara” marmer en hij 

ontwikkelde zijn eigen beeldtaal met als uit-

gangspunt het menselijk lichaam, waarin hij 
vooral de essentie laat zien. 

Wijnen heeft zijn studio in Pietrasanta, Tos-

cane – Italië.  
 

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 8 augustus 

a.s. Na de opening is de expositie te bezich-

tigen op maandag en vrijdag van 9 tot 16 
uur en op woensdag van 9 tot 12 uur. 
 

Locatie 

ECR Sibelius, Sibeliuspark 136 te Oss. 
 
 

85+ MIDDAG OP VRIJDAG 16 MEI  

 

De mensen die zich hebben ingeschreven 

voor deze middag zijn vanaf 13.30 uur wel-

kom in zaal 1 in D’n Iemhof. Als U heeft 
aangegeven gehaald te willen worden, dan 

gebeurt dat zeker, maar er kan natuurlijk 

altijd iets mis gaan. Bel dan even 

0611180250. 
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REGIONAAL DRIEBANDEN JUBILEUMTOERNOOI VOOR SENIOREN  

GEORGANISEERD DOOR KBO-RUWAARD. 

 
Voor de vijfde keer wordt het driebandentoernooi voor senioren gespeeld in de regio Oss. KBO-
Ruwaard introduceerde het driebandenspel in toernooivorm . Het libre-spel was en is het enige 

spel dat door de ouderenbond in uitgebreid wedstrijdverband wordt beoefend. De regio Oss 

staat vanouds bekend als een bolwerk van het driebanden bij de officiële Nederlandse bond (de 

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond KNBB). Het is daarom  niet verwonderlijk dat oudere leden 

van de KNBB ook bij de ouderenbond hun krachten willen meten op het vlak van driebanden.  

KBO-Ruwaard heeft het initiatief genomen en dat krijgt grote weerklank. 
 

Dit jaar worden voorwedstrijden gespeeld van maandag 19 mei tot woensdag 21 mei op 6 KBO-

locaties. De 8 hoogstgeplaatste spelers uit de voorronden zullen  in de week daarop, van 26 mei 

tot en met woensdag  28 mei, de finalewedstrijden spelen in de soos van KBO-Ruwaard in D’n 

Iemhof te Oss. 
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen komen genieten van het spel. Toegang is, 

uiteraard, gratis. 
 

Het evenement wordt welwillend ondersteund door Het Pannenkoekenhuis in Berghem, Au-

tobedrijf Huiskes  (Mitsubishi en Kia) en Biljartfabriek Fleuren in Bergharen.  Dit resulteert 
in een aantrekkelijke prijzenpot. 
 

 

REIZEN EN REISJES 
 

Op 16 juni om 14.00 uur Inschrijven reisjes in de soos in d’n Iemhof. 
 

Woensdag 09 juli, 14.00 uur: Paddenstoelenhuis in Berghem, met auto’s. We worden hier 

ontvangen met koffie/thee en iets lekkers erbij. Daarna volgt een kennismaking met het bedrijf 

en een rondleiding. U krijgt 2 kleine paddenstoelen hapjes , een drankje, en om mee naar huis 
te nemen een bakje champignons en recepten.  

Prijs: € 12,00. Inclusief vervoer. Geeft U s.v.p. aan of U kunt rijden? De chauffeurs krijgen 

een onkostenvergoeding en routebeschrijving. 

Woensdag 06 augustus, 14.00 uur: Bijzonder dierenpark De Oliemeulen in Tilburg, met au-

to’s. We gaan op eigen gelegenheid het park bezoeken, maar drinken wel gezamenlijk  

koffie/thee, met daarbij een appelflap. 
Prijs: €18,00. Inclusief vervoer. Geeft U s.v.p. aan of U kunt rijden ? De chauffeurs krijgen 

een onkostenvergoeding en routebeschrijving. 

Dinsdag 26 augustus, jaarlijkse all-in dagreis. Vertrek rond 9.00 uur richting Maarsbergen. 

Daar worden we ontvangen bij Kaasmuseum en boerderij de Weistaar met een lekker kopje kof-

fie en gesorteerd gebak. We krijgen een korte film over het maken van kaas en boter en tijdens 

de film krijgt U 2 soorten kaas te proeven. Daarna brengt U een bezoek aan het boter- en 
kaasmuseum. Om 12.30 uur staat de lunch voor U klaar, bestaande uit diverse soorten verse 

broodjes met hartig beleg, waaronder de kazen van de boerderij. Voor ieder is er een kroket en 

er wordt 2x koffie, thee, melk of karnemelk geserveerd. Om 13.30 uur geeft glas-entertainer 

Willem Buyse op een ludieke manier uitleg over het blazen van glas, vertelt over de geschiede-

nis en geeft een show, waarbij enkele gasten zelf kunnen glasblazen. U kunt daarna evt. nog 

een consumptie gebruiken (voor eigen rekening) of een bezoek brengen aan de landwinkel met 

streekproducten en souvenirs. Om 16.30 uur vertrekken we uit Maarsbergen en gaan via een 
toeristische route naar Zeeland, waar we bij restaurant Het Witte Huis het diner gebruiken, be-

staande uit: 

Groentesoep, gebraden rundvlees, met gekookte aardappelen, frites, diverse warme groenten, 

rauwkosten, appelcompôte en mayonaise. Sorbet als dessert.  

Wilt U aangeven als U een dieet heeft? 

U ziet, het kan weer een leuke dag worden, waaraan ook de minder mobiele personen kunnen 
deelnemen. 

Prijs: € 55,00 p.p. Introducé  € 60,00. Annuleringsverzekering  € 2,00. 
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SAMEN UIT ETEN. 

 

Het was erg gezellig en vooral ook lekker 

eten bij het Bomenpark op 2 mei j.l. ook al 
waren we slechts met 10 personen.  

De oorzaak hiervan was toch de iets duurde-

re prijs. De volgende keer, dit is in overleg, 

op vrijdag  4 juli a.s. We gaan dan naar res-

taurant “de Kookerij” in de Molenstraat, een 

prima adres. We kunnen dan gebruik maken 

van hun aanbiedingen, (b.v. enkele hoofge-
rechten voor € 9,00). Als U mee wilt gaan 

eten graag een telefoontje naar 642369.  

En U weet: het vervoer kan geregeld wor-

den, € 1.00 enkele reis. 
 
 

KBO BRABANT BIEDT DE LAAGSTE TA-

RIEVEN VAN NEDERLAND 

 

Het aanbod is nog geldig tot 1 juni 2014. 

U kunt kiezen voor een voordelig tarief van 1 

of 3 jaar. 
Wilt u gebruik maken van deze unieke aan-

bieding of bent u benieuwd wat u maande-

lijks kunt overhouden? Ga dan naar de web-

site www.kbo-brabant.nl of bel met nummer 

085 4863363. 

 

Wist u dat: 
 u met dit aanbod gemiddeld 25% 

voordeel heeft op de energietarieven? 

 u nooit zonder stroom of gas komt te    

zitten? 

 u verzekerd bent van een vast bedrag    

tijdens de contractduur? 
 u eenvoudig kunt overstappen? Dit is 

slechts een administratieve handeling. 

 u niets hoeft te doen? KBO Brabant 

regelt dit voor u. 
  
 

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. 
 
 

MOTTO VAN DE MAAND 

 

Al loopt je pad niet over rozen, 

paardenbloemen en distels zijn ook mooi. 

VERJAARDAGEN / KROONJAREN 

 

In juni vieren de volgende leden een 

kroonjaar: 
 

A.v.Berkom   7 juni 65 jaar 

E.Remmits   3 juni 65 jaar 

G.v.Bergen-Breda 28 juni 70 jaar 

J.Offringa   8 juni 75 jaar 

A.Martland 13 juni 80 jaar 
M.Rooders 23 juni 80 jaar 

 

Van harte proficiat ! 

 

Mocht u foutjes in de opgaven ontdekken, of 

wilt u niet (meer) genoemd worden, geef dit 
even door aan het secretariaat. 

 

 

 

KBO AFDELING RUWAARD 

Site: http://www.kbo-ruwaard.nl 

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 
 

Voorzitter: 

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 & redactie: 

Wiel Janssen,  tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  
Lid: 

Tonnie van Hoorn, tel: (0412) 850773 

tonnievanhoorn@hotmail.com 

Lid: 

Marc Westerlinck, tel: (0412) 486894 

mwesterlinck@kpnmail.nl 

 
Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Nol van Vliet , tel: (0412) 638038 

t_vanvliet@hotmail.com 
Klussendienst: 

Rinie van Bergen, tel: 0622800311 
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