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AGENDA  juni / juli / augustus 

 

maandag 23 juni 5-daagse reis 

 

woensdag   9 juli zomerexcursie paddenstoelenhuis  Berghem 

woensdag  16 juli bestuursvergadering 

woensdag 16 juli kienen 

 

woensdag   6 augustus zomerexcursie Oliemeulen Tilburg 
dinsdag  19 augustus Roze Avond in de Sterrebos  

woensdag 20 augustus kienen 

vrijdag  22 augustus zomermarkt in de Sterrebos  

dinsdag 26 augustus dagreis kaasboerderij Maarsbergen 

 

Let op: D'n Iemhof is gesloten van 14 juli tot 11 augustus.  

 De soos is wel open van 13.00 tot 15.30 

 

 

In dit nieuwsblad vindt u informatie 

over: 

 Van de bestuurstafel 

 Jeu de boules-toernooi 
 Samen eten 

 Senioren EXPO 

 Gemeenteraadsverkiezingen 

 Reisjes 

 Maasverbetering 

 
 

 

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. 

VAKANTIE 

 

In verband met de vakantieperiode ver-

schijnt er in juli geen Nieuwsblad. 

Omdat de Ons in augustus weer ver-

schijnt ontvangt u het komende Nieuws-

blad weer in augustus. 

De redactie wenst u mede namens het 

bestuur een fijne vakantie toe. 
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SENIOREN-EXPO 2015 IN 

VELDHOVEN 

 
Het is nog wat vroeg in het jaar, maar 

wij moeten in verband met het regelen 

van voldoende bussen, vóór 1 

september opgave doen aan de Kring, 

wie en hoeveel leden er mee gaan. 

Vandaar dat u bij dit Nieuwsblad een 

formulier vindt. 

Als u op 15 januari 2015 mee wilt (en 

het kost u maar € 7 ) dan graag vóór 1 

september het ingevulde strookje bij 

Mieke, of bij het secretariaat in de bus.  

(uiteraard met de gewenste € 7 erbij.) 
 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 

Beste senioren van KBO-Ruwaard, we 

zijn met het nieuwe bestuur al begonnen 

met de plannen voor seizoen 

2014/2015.We hebben er zin in en ho-

pen ook dit jaar weer een leuk pro-

gramma voor U te kunnen brengen. Er 
zijn inmiddels al diverse besprekingen 

geweest over het al dan niet sluiten van 

d’n Iemhof, iets dat natuurlijk van essen-

tieel belang is voor onze KBO. Maar geen 

paniek, we hebben er vertrouwen in dat 

het in goede banen geleid wordt. Maar 

eerst gaan we genieten van de vakantie: 

23 juni de 5 daagse reis naar Groningen, 

2 middag- excursies, en onze jaarlijkse 

dagreis. En velen van U gaan zeker nog 

met familie en/of vrienden er even op 

uit. Wij als bestuur wensen U allen een 

prettige vakantie in goede gezondheid. 

Uw voorzitter Mieke Boonstra. 

 

BOULETOERNOOI 15 MEI 2014 

 

Eize Boonstra winnaar en tevens 

houder wisselbeker. 

 

’s Middags om kwart voor twee was het 

verzamelen voor het 1e jeu de boules 

toernooi van de KBO-Ruwaard i.s.m. de 
Sterrebos. 18 deelnemers stonden op 

scherp en na de loting voor de 1e ronde 

werd er eerst verkennend en later voluit 

gespeeld.                         

Na de 1e ronde was het 

even uitrusten in de 

soos van de KBO met 

een kopje koffie. 

Vervolgens werden met 

verve de 2e en 3e ronde afgewerkt met af 

en toe grote en minieme verschillen:  

van 13-2   tot   13-12. 

Na de laatste partij kon de balans wor-
den opgemaakt. 

Eize Boonstra en Lammie Oor eindigden 

gelijk met ieder 22+ punten. 

Door loting werd Eize 1e en mocht hij de 

wisselbeker en de 1e prijs in ontvangst 

nemen. Lammie werd dus 2e en Carla 

van Amstel 3e met 15 punten. 

De poedelprijs ging naar Mieke Boonstra 

met 22-. Duidelijk dat Mieke en Eize een 
ijzersterk koppel zijn. In de uitslag neu-

traliseren ze elkaar. 

Na afloop ging bijna iedereen mee eten 

in “De Spil” bij de Sterrebos. 

Aan een lange tafel werd gezellig gege-

ten en na gekeuveld over deze zeer ge-

slaagde middag. 

Dank aan alle deelnemers. 

 

Het organisatiecomité: 

Sonja Haven, Ad Bolwerk en Jo van Am-

stel. 
 

 

 

SAMEN UIT 

ETEN 

 

Vrijdag 4 juli gaan 

we naar “de Kookerij” in de Molenstraat. 

Als U mee wilt gaan eten graag even een 

telefoontje (642369) en het vervoer 

wordt geregeld. ( € 2,00 retour.) U wordt 

verwacht om 18.30 uur. We bespreken 

dan samen de volgende datum. 
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DE VERLIEFDE ASPERGE 

 

Ik lag met jou in hetzelfde bed 

We sliepen wel rechtop 

Jij stak er net wat bovenuit 

Vandaar jouw blauwe kop. 

 

Ik was stapel op jouw lange lijf 

Dat mag je nu best weten 

Ik vond jou echt een reuze wijf 

Gewoon om op te vreten 

 

Laatst droomde ik de hele nacht 

Aan één stuk door van jou 
Jij werd mijn bruid mooi in 't wit 

Omdat ik van sleepasperges hou 

 

Plots werd mijn droom bruut verstoord 

Ik bloedde aan mijn kuiten 

We werden allebei vermoord 

Door zo'n hovenier van buiten 

 

Wij werden in een kist gelegd 

En spoedig daarna gewassen 

Mijn rug was krom de jouwe recht  

Jij werd dus eerste klasse 
 

Wat wreed toch van zo'n hovenier 

Ons zo uiteen te rukken 

Ik heb jou daarna nooit meer gezien 

Want ik lag bij de stukken 

 

Weet je wat ik het gekke vind 

Het is eigenlijk heel stom 

Terwijl ons leven in de grond begint 

Is dat bij mensen andersom. 
 

 

MOTTO VAN EEN (HOPELIJK) 

ZONNIGE ZOMERMAAND. 

 

Ik kijk nooit te diep in 't glaasje, 

ik drink altijd uit de fles. 
 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

19-11-2014  

 

Op deze datum worden in Oss, Maasdonk 

en den Bosch, verkiezingen gehouden 

i.v.m. herindeling van de gemeente 

Maasdonk. De seniorenraad Oss heeft in 

samenwerking met de ouderenbonden ( 

PCOB, ANBO en KBO ) de besturen van 
de politieke partijen in de gemeenten 

Oss en Maasdonk een brief gestuurd.  

 

In deze brief wordt aan deze partijen een 

zestal vragen gesteld m.b.t. ouderenbe-

leid en hoe deze partijen dit in hun ver-

kiezingsprogramma denken te verwer-

ken. De seniorenraad Oss organiseert 

hierover een politiek cafe op maandag 27 

oktober2014 van 14.00 tot 17.00 uur in 

de raadszaal van het gemeentehuis in 

Oss en heeft de partijen uitgenodigd 

hieraan deel te nemen.  
De verkiezingsprogramma's zullen dan 

worden getoetst aan de zes eerder ge-

stelde vragen door een onafhankelijke 

gespreksleider.  

Uw aanwezigheid daarbij wordt zeer op 

prijs gesteld. De brief met de daarin ge-

stelde vragen is eerder naar de afde-

lingssecretariaten gezonden.  

 

De seniorenraad Oss komt op voor de 

belangen van ca. 25.000 senioren in de 

gemeente Oss. In deze raad zijn o.a. de 
ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB 

vertegenwoordigd, met samen ca. 5500 

leden. Tot ziens op 27 Oktober, met 

vriendelijke groet,  

 

Eize Boonstra  

voorzitter KBO Kring Maasland  

 

 

REISJES 

 

Als U deze nieuwsbrief ontvangt is de 

inschrijving voor de reisjes al geweest: 

maandag 16 juni, (zie vorige nieuws-

brief). Mocht U het vergeten zijn dan 

kunt U zich alsnog inschrijven op maan-

dag 30 juni om 14.00 uur in de soos. 
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LIDMAATSCHAP 

 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO 

wilt opzeggen dan moet dat schriftelijk 
gebeuren  voor 1 december bij de secre-

taris van KBO Ruwaard. Zijn adresgege-

vens staan hierna. Voor het lopende jaar 

blijft u de volledige contributie verschul-

digd. 
 

 

 

 
 

 

VERJAARDAGEN 

 

65 jaar: A.v.Niftrik 

  C.van den Vorstenbosch 
 

70 jaar R.v.d.Doelen 
 

75 jaar A Reijkers 
 

80 jaar J.v.Bergen-Spierings 
  M.Croonen 

  G.Laurenssen 
 

85 jaar P.Banken 

  L.v.Eeken-Wesdorp 

  F.Janssen-v.Orsouw 

  N.v.d.Leemput 

  W.Pereboom-Gerritsen 
 

Op- en/of aanmerkingen graag naar 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 
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