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AGENDA   

 

dinsdag  19 augustus    Roze Avond in de Sterrebos  

woensdag  20 augustus  10.00 uur Opening Centrale Ontmoetingsplaats voor 

          Ruwaardbewoners 

woensdag 20 augustus  14.00 uur kienen 

vrijdag  22 augustus  16.00 uur zomermarkt in de Sterrebos  

dinsdag 26 augustus  09.00 uur dagreis kaasboerderij Maarsbergen 
 

maandag  01 september 09.30 uur bestuursvergadering 

woensdag 03 september 13.00 uur postzegelbeurs 

donderdag 11 september 19.30 uur liederentafel  

woensdag 17 september  14.00 uur kienen 

 
 

 

OPENING COR 

 
Wethouder Hendrik Hoeksema zal aanwezig 

zijn bij de feestelijke opening van COR op 

woensdag 20 augustus 2014 om 10.00 uur. 

Wij stellen hierbij uw aanwezigheid erg op 

prijs. Aan u allen wordt een gratis kopje kof-

fie met een plakje cake aangeboden. 
U vindt COR via de hoofdingang van D’n 

Iemhof, rechtdoor de gang in naar zaal 2. 
 

 

SENIOREN EXPO IN VELTHOVEN 

 
Op 15 januari 2015 wordt er weer een senio-

ren-expo gehouden. 

De laatste jaren wordt deze reis verzorgd 

door KBO kring Maasland en de inschrijvin-

gen moeten via de afdeling gebeuren. 
Tot op heden zijn er pas 8 aanmeldingen en 

we moeten voor 1 september reeds het juis-

te aantal doorgeven. U kunt zich nog aan-

melden op: 

Maandag 25 augustus om 14.00 uur in de 

soos in d’n Iemhof, onder gelijktijdige beta-
ling van € 7,00. 

RIGOM datecafé. 
 

Bent u op zoek naar die ene persoon om bij 

u thuis te komen? 
 

U bent alleenstaand en vijftig jaar of ouder. 

Activiteiten genoeg in uw omgeving. Maar 

aan het einde van de dag komt u weer thuis 

in een leeg huis.  U mist een partner om 

samen het leven mee te delen. 
Ontmoet andere single 50-plussers uit de 

regio. 
 

Wat is het RIGOM DateCafé 
 

U kunt op deze gezellige middag maximaal 

20 singles ontmoeten. U maakt kennis met 

iedereen afzonderlijk, en krijgt een eerste 

indruk. U beslist zelf of het daarbij blijft of 

smaakt de ontmoeting naar meer ? 
 

Waar, wanneer............. 
 

Locatie: Vivaldi, Molenstraat 81, Oss 
Tijd: Zondag 28 september  van  

        15.00 tot 17.00 uur 

Kosten:   € 5, incl. 2 consumpties 

Aanmelden vóór 10 september via 

www.RIGOM.nl of tel (0412) 653240 

http://www.rigom.nl/
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Seniorenraad en RIGOM gaan ondersteuning bieden bij woningaanpassing 
voor ouderen 

 
Op initiatief van de Seniorenraad Oss waarin vertegenwoordigd de ouderenbonden 

ANBO,KBO en PCOB,  start binnenkort een project met de titel ‘Blijvend Thuis’. In samen-
werking met RIGOM wordt aan de oudere woningeigenaren in de gemeente Oss de moge-

lijkheid geboden om kosteloos te onderzoeken of hun woning geschikt is om er bij een toe-
nemende zorgvraag zelfstandig in te kunnen blijven bewonen. 
Woningeigenaren die deelnemen aan Blijvend Thuis, kunnen gebruik maken van een com-

puterprogramma dat een zogeheten ‘woonverbeteradvies’ oplevert. Dit advies geeft een eer-
ste indruk van mogelijkheden van de woning zelf en over de bereikbaarheid van voorzienin-

gen in de woonomgeving. Vrijwilligers van RIGOM kunnen (zo nodig) helpen met het ge-
bruik van dit programma. Vervolgens kan men gebruik maken van de diensten van een van 

de vier deskundigen uit de bouwwereld die zich aan het project verbonden hebben. Zij ge-
ven vrijblijvend en gratis advies over wat er zoal technisch mogelijk is en wat er bouwkun-
dig bij woningaanpassing kan komen kijken. Tevens kunnen zij een globaal inzicht in de 

kosten geven. Als men ingrijpend moet gaan verbouwen wordt advies gegeven over het aan-
vragen van een vergunning en hulp geboden bij het indienen van aanvragen. 
 

Ook ouderen die een woning huren bij BrabantWonen of Mooiland kunnen bouwkundig 
advies krijgen na het invullen van het computerprogramma. Er zijn bij de woningcorpora-

ties deskundigen in huis die vervolgens kunnen kijken wat de beste oplossing is voor de 
huurder.   
 

De verwachting is dat het project in juli kan gaan starten. Op dat moment worden de Osse 

senioren nader geïnformeerd waar en hoe men zich als deelnemer aan Blijvend Thuis kan 
aanmelden. 
 

 

Effe noar Geffe 2014 
 

Het lijkt nog ver weg, maar op zondag 7 september is het weer zover: dan wordt voor de 

38ste keer het unieke evenement ‘Effe noar Geffe’ gehouden in de pittoreske dorpskern van 
het Brabantse Geffen. Deze zogeheten boerenmarkt is als sinds jaar en dag een begrip in 

Geffen en omstreken. 
 

Door de tomeloze inzet en het enthousiasme van alle vrijwilligers, deelnemende onderne-
mers en verenigingen, is het evenement elk jaar weer een groot succes met veel tevreden 
bezoekers. Een ideaal dagje uit voor iedereen! Er is een stropoppendorp, er worden meer 

dan honderd ambachten tentoongesteld en gedemonstreerd én er is een nostalgische ker-
mis op het dorpsplein. Daarnaast zijn er vele muziekpodia en horecagelegenheden, vele  

verschillende (boerderij-) dieren en er is een grote nagebouwde boerderij uit grootmoeders 
tijd. Kom zelf naar ‘ons durpke’ om de gezellige Bourgondische sfeer van Effe noar Geffe te 

ervaren! 
 
Om een bezoek aan Effe noar Geffe helemaal compleet te maken, is een aantal arrangemen-

ten beschikbaar voor de KBO in uw regio.  
Deze arrangementen zien er als volgt uit: 

Arrangement 1* - € 19,50 p.p. 
 

omstreeks 10.30u:  Aankomst bij het stropoppendorp 
omstreeks 11.00u:  Ontvangst op Effe noar Geffe met koffie en gebak.  

 Daarna tijd om de markt te verkennen 
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omstreeks 12.00u: Genieten van een heerlijke boerenbrunch op een groot 

 terras op één van de mooiste plekken van de markt. 
 Uitgebreide keuze uit diverse soorten brood, broodjes, 
 beleg, gebakken ei, balkenbrij, koffie, thee en  melk. 

Tot ongeveer 18.00 uur:  De sfeer van Effe noar Geffe ervaren! 
 

Arrangement 2* - € 36,50 p.p. 
 

Arrangement 1, aangevuld met een driegangendiner of buffet bij een  
Geffens horeca-etablissement
Wilt u meer informatie over Effe noar Geffe of de arrangementen?  

Neem dan contact met ons op via  

Bert de Haas (06-53880677) of stuur een  

e-mail naar info@effenoargeffe.nl. 

Neem ook  gerust eens een kijkje op onze  

website: www.effenoargeffe.nl 

 
 

PAS OP BIJ MEDICIJNGEBRUIK 

 

Apothekersorganisatie KNMP meldt: 

 

Bij het aanhoudend warme weer moet het 

lichaam flink werken om de warmte de baas 

te blijven. 

Bepaalde medicijnen hebben niet alleen 
invloed op een ziekte, maar ook op de 

vochtregulatie van de gebruiker. 

Vooral ouderen die meerdere medicijnen 

gebruiken, lopen een verhoogd risico op 

uitdroging, te weinig zweten en onwel 

worden. 
Mensen die plaspillen tegen hartfalen 

gebruiken, zijn hier extra gevoelig voor. 

Voor alle groepen geldt dat er vooral veel 

water moet worden gedronken. Zeker 

twee liter per dag en liefst meer. Ook 

bouillon, vers vruchtensap, tomatensap, 
melk en karnemelk worden aangeraden. 

Ook zegt de organisatie goed te letten op de 

bewaartemperatuur van medicijnen. 

Sommige zetpillen kunnen smelten. 

Vraag uw huisarts hoe het er bij u voorstaat. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ONS GENOEGEN 

 
Zangvereniging Ons Genoegen heeft de va-

kantie er ook bijna op zitten. Op woensdag 

27 augustus beginnen we weer met de repe-

tities. Het repertoire loopt van Mozart tot 

musical, van klassiek tot modern. Vindt u 

zingen een leuke ontspanning kom dan eens 
luisteren om een indruk te krijgen. Wij kun-

nen nog zangers en zangeressen gebruiken. 

Onze repetitie is op woensdagochtend van 

09.15 uur tot 10.45 uur in D’n Iemhof. 

 

 

REIZEN. 

 

De 5 daagde reis naar Groningen was een 
groot succes. 

We zijn nu alweer aan het nadenken over 

een bestemming voor volgend jaar.  

Er zijn stemmen opgegaan om nog eens 

naar Luxemburg te gaan en dan wat nieuwe 

excursies. Maar misschien heeft U andere 

ideeën. 
Laat dit dan s.v.p. weten op de openings-

avond op 3 oktober a.s. Dan kunnen we aan 

de slag. 

 

 

 

mailto:info@effenoargeffe.nl
http://www.effenoargeffe.nl/
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SAMEN UIT ETEN. 

 

Op vrijdag 26 september gaan we naar res-

taurant ”het Putje”. U allen bekend en een 

goede en gezellige gelegenheid.  

We hebben daar een  3 gangen keuze-menu. 

In het Nieuwsblad van september hoort U 

wat het menu is en de prijs. 

 
 

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. 

 

 

LEESMAND 

 

Als u in onze soos komt of in de 

ontmoetingsruimte Ruwaard (COR), zult u 

daar op een van de tafels een leesmand 
aantreffen. Er zit een leesmap in, maar u 

zult er ook  andere tijdschriften vinden. 

Als uzelf een abonnement heeft op een ma-

gazine en u hebt het uitgelezen, leg het in 

de leesmand en uw mede-KBO leden kunnen 

het ook doorbladeren. 
 

 

MOBIEL  

 

U hebt ongetwijfeld de 

poster gezien op de 

verschillende prikborden 

over het inleveren van 

oude – kapotte – niet meer werkende 
mobiele telefoons. 

Als u ze inlevert bij de bar van de KBO in de 

Iemhof, worden ze opgezonden naar een 

firma die ze recyclen en zo leveren ze nog 

een leuk bedragje op voor de Stichting 

Hulphond in Herpen.   

U bent van dat kapotte ding af en dient er 
tegelijk een goed doel mee.  

Doen dus. 

 

 

 

 
 

MOTTO VAN DEZE ZOMER 
 

Het leven is een feest, maar je  

moet zelf de slingers ophangen 

 

 

VERJAARDAGEN IN  

  SEPTEMBER/KROONJAREN 
 

95 jaar Mevr v.d.Berg-Elgershuizen 

85 jaar Mevr v.d. Waay 

80 jaar dhr J Kloosterman 

75 jaar Mevr v.Beek-Janssen 

70 jaar Mevr v. Bakel 

  dhr Remmits 
op 2 augustus werd dhr v. Tilborg 80 

 sorry, was me ontglipt. 

 

 

 

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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