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Agenda 

wo 17 sep 14.00 uur kienen 

vr 26 sep 10.00 uur dialezing over de  

   rimboe van Suriname 

   start bloemschikcursus 

wo 01 okt 13.00 uur postzegelbeurs 

do 02 okt 19.30 uur opening 

    (activiteiten)seizoen 

ma 06 okt 09.30 uur bestuursvergadering 

do 09 okt 19.30 uur liederentafel 

wo 15 okt 14.00 uur kienen 

vr 17 okt  10.00 uur modeshow (Sterrebos) 

vr 24 okt 10.00 uur senioren expo Ruwaard 
 

Computerlessen hervat 

Vakantie voorbij, weer tijd voor… computerles-

sen! De vier KBO-docenten staan na de zomerpe-

riode te trappelen van ongeduld om in de KBO 

computerhoek nieuwe en gevorderde cursisten 

alles op computergebied bij te brengen. Nou ja, 

alles, in ieder geval de grondbeginselen waaron-

der het gebruik van e-mail, kennismaking met de 

tablet en eenvoudige fotobewerking. De najaars-

cursussen lopen globaal van september tot en 

met november op maandag- dinsdag en eventu-

eel donderdagmiddag. 

Heeft u interesse om tegen een geringe vergoe-

ding enkele lessen te volgen of wilt u meer in-

formatie neem dan contact op met de coördinator 

KBO computerhoek: Tonn Broeksteeg, tel. (0412) 

640418.   

 

COR geopend  

COR, de Centrale Ontmoetingsplaats voor 

Ruwaardbewoners, is op woensdag 20 augustus 

2014 door wethouder Hendrik Hoeksema geo-

pend in de KBO Ruwaard-soos in D’n Iemhof. 

Deze feestelijke opening werd door zo’n  170  

bezoekers bijgewoond. 

In COR is het mogelijk elkaar onder het genot 

van een hapje of drankje te ontmoeten, een spel-

letje te biljarten, sjoelen, schaken enzovoort of 

de dagelijkse krant in te kijken. Bij mooi weer 

kan men zelfs gebruik maken van het buitenter-

ras. Ontmoeten en aandacht voor elkaar staan bij 

COR centraal. 

COR is een fraaie aanwinst voor de wijk en KBO 

Ruwaard verwacht dan ook flink wat aanloop. 

De COR is geopend van maandag t/m vrijdag 

Van 10.00 uur tot 17.00 uur 

 

Opening van seizoen 2014 – 2015 

KBO Ruwaard. 

Zoals elk jaar hebben we ook nu weer een ope-

ningsavond van het nieuwe seizoen. 

Op deze avond zal de voorzitter uiteenzetten wat 

zoal onze activiteiten zullen zijn voor het nieuwe 

verenigings-jaar. 

Uiteraard zal er op deze avond iets lekkers bij de 

koffie / thee aanwezig zijn. 

Ook voor de inwendige mens zullen er diverse 

versnaperingen worden aangedragen. 

Om er helemaal een mooie avond van te maken 

zullen er ook muzikale noten klinken. 

Welnu, een mooie gelegenheid om deze avond 

vrij te houden. 

Noteert u even in uw agenda: 

DONDERDAG 2 OKTOBER 

ZAAL OPEN OM 19.30 UUR 

GROTE ZAAL IEMHOF 

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten. 

Commissie Openingsavond 

 

De binnenlanden van SURINAME 

Jos Hoedeman houdt een PowerPoint presentatie 

over een natuurreis in Suriname van 4 aquari-

umvrienden uit Oss. Zij reizen eerst naar de Wo-

notobowatervallen. Het wordt een tocht per mo-

torkorjaal door woeste stroomversnellingen op de 

rivier en overnachtingen in het oerwouden  en bij 

indianen. Ze bevaren de Kaburikreek waar veel 

Bromelia’s, waterplanten en kikkers voorkomen. 
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Naast de kikkers zult U kaaimannen en reuzenot-

ters zien. 

Brownsberg is een beschermd natuurgebied waar 

ze brulapen, watervallen en terrariumplanten 

tegenkomen. Hier ziet U ook hoe de voortplan-

ting bij de kikkers in de regentijd plaatsvindt. 

Het blijkt een bijzondere oerwoudervaring met 

overweldigende natuur en het primitieve leven in 

de binnenlanden van Suriname. Het is een pre-

sentatie met achtergrondmuziek en oerwoudge-

luiden. 

 

Op vakantie naar Groningen 

Met een bus vol Oudere Jongeren ( vanaf nu de 

O.J. genoemd) vertrokken wij uit Oss richting 

Groningen om 5 dagen vakantie te vieren. 

We hadden de onvolprezen Ab als chauffeur en 

gids tijdens het vervoer van de O.J. naar de di-

verse bestemmingen, zoals Haren bij Groningen 

waar we de Hortus Botanicus bezochten. Een 

waar paradijs, heel groot en prachtig aangelegd 

met zelfs een echte Chinese tuin. De gids die we 

daar hadden wist ons boeiend over alles te ver-

tellen. 

Het hotel in Winschoten met onze mooie kamers, 

de hartelijke ontvangst, het heerlijke eten. 

De eerste voetbalwedstrijd die we gezamenlijk in 

het hotel bekeken, velen getooid met oranje en 

er was zelfs een prachtige toeter. Het gejuich van 

de O.J is absoluut, daar ben ik zeker van, in Bra-

zilië gehoord. 

We hadden excursies naar: 

Het openlucht Veenmuseum in Barger Compas-

cuum,  

De Vesting in Bourtange, 

Pieterburen met de zeehonden opvang, 

Appingedam  met z’n hangende keukens, 

en de stad Groningen werd ook niet vergeten 

En dan waren er natuurlijk nog de gezellige 

avonden, zoals:   

Kienen, onder de bezielende, humoristische lei-

ding van het duo Tonnie en Ton, was onvergete-

lijk. 

 
 

De bonte avond: Met artiesten uit eigen gelede-

ren. Wat een talenten!! 

En toen was het alweer de laatste dag. We ver-

trokken vroeg uit Winschoten, nagewuifd door de 

mensen van het hotel. De volgende stop was 

Giethoorn. Het Venetië van het Noorden. Onze 

laatste stop was Heerde: Restaurant De Keet. 

Hier hadden we ons afscheidsdiner, heerlijk, met 

een glaasje aangeboden door KBO Ruwaard . 

Heel veel dank aan het bestuur en iedereen die 

eraan heeft meegewerkt om deze reis tot een 

succes te maken waar we heel erg van hebben 

genoten. Ik denk dat ik dat wel uit aller naam  

mag zeggen. Natuurlijk moet onze moeder over-

ste Mieke nog even apart genoemd worden. Altijd 

bereikbaar en gezellig. 

Wies Baan   

 

Klussenteam 

Het verleden jaar opgerichte klussenteam onder 

leiding van Rini van Bergen is helaas, wegens zijn 

gezondheidsproblemen, gestopt. 

Wij willen Rini bedanken voor zijn inzet en het 

opzetten van zo’n team, want we kunnen er ge-

lukkig mee verder en hebben Chris Jansen bereid 

gevonden de taak van coördinator over te ne-

men. Heeft U een (niet al te groot) klusje in en 

om huis dan kunt U contact opnemen met Chris, 

hij bepaald of het klusje aangenomen kan wor-

den. De prijs van een klusje is €5,00, direct af te 

rekenen aan de klusjesman/vrouw. 

Wij noemen hier enkele klusjes: 

Een klemmende deur gangbaar maken. Doorlo-

pend toilet repareren, toiletbril aanbrengen of 

vervangen, kapotte lamp vervangen. C.V. ketel 

bijvullen of ontluchten, deurbel repareren, tocht-

strip aanbrengen of vastzetten, keuken- of dou-

chekraan vervangen of vastzetten, aanrechtdeur-

tjes afstellen,  kleine klusjes in de tuin. Fietsban-

den plakken of vervangen en andere fietsproble-

men, rits vernieuwen, zoom vastnaaien, knoop 

aanzetten, etc, etc. 

De leden moeten zelf voor het benodigde materi-

aal zorgen. 

U kunt contact opnemen met Chris Jansen, tel. 

0412636271 of 0625201450 

 

Samen uit eten. 

Het is alweer even geleden dat we uit eten zijn 

geweest, maar nu gaan we op vrijdag 26 sep-

tember naar ons bekende restaurant ´t Putje. 

Om 18.30 uur worden we verwacht en wordt er 

een 3 gangen menu voor € 20.00. Als U mee wilt 
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gaan eten graag  een telefoontje 642369. Voor € 

2,00 wordt u, zo nodig, gehaald en gebracht. 

 

Verslag van dagtocht naar kaasmu-

seum en –boerderij de Weistaar in 

Maarsbergen op 26 augustus 2014 

We vertrokken welgemoed in een splinter nieuwe 

bus van de Betuwe Expres. 

Het was een prachtige rit door een oer Hollands 

landschap tussen de Utrechtse Heuvelrug en de 

Gelderse Vallei. Om 10.30 uur stopte de bus bij 

de Weistaar. 

We werden hartelijk ontvangen, waarna we 

plaats konden nemen aan lange tafels in de 

voormalige deel. Voor iedere plaats stond een 

uitdagend gebakje klaar. We hadden keus uit een 

kopje koffie of thee, of een bekertje melk of kar-

nemelk. de koffiemelk zat in een Delftsblauw 

melkkoe kannetje. Enig gewoon. 

Om 11.00 uur kregen we een korte film te zien 

hoe vroeger de kaas en de boter werden ge-

maakt. Onder tussen konden we proeven van de 

verschillende soorten kaas. Daarna was er gele-

genheid om even rond te lopen op een dorps-

pleintje uit vervlogen tijden. Aansluitend was een 

winkeltje waar uitsluitend streekproducten wer-

den verkocht en hele leuke toeristische hebbe-

dingetjes. 

Bij terugkeer naar onze plaatsen was er inmid-

dels voor de lunch gedekt met onder anderen 

een heerlijke kroket. Toen iedereen klaar was 

kregen we  een show van Glasblazer Willem Biy-

se te zien. Op het podium gaf hij op humoristi-

sche wijze uitleg over glasblazen en de geschie-

denis van het ambacht. Hij ontstak een gasvlam. 

Toen liet hij zien hoe hij al draaiende het glas 

kon uitrekken tot een lange staaf om er tenslotte 

een rank vaasje van te maken. Hij nodigde een 

dame uit om ook eens een poging te wagen. Ie-

dereen zat in spanning te kijken, maar gelukkig 

liep alles goed af.  

Na zo'n uur of twee was de show afgelopen.  

Hij bedankte ons voor onze aanwezigheid en gaf 

de vrijwilligster een klein presentje. 

De chauffeur had ons gevraagd of we om 16.15 

uur weer in de bus wilden zitten zodat we op tijd 

voor het diner in Het Witte Huis in Zeeland (Nrd 

Brabant) zouden zijn. Laatste kans om nog even 

naar de landwinkel te gaan. 

Inmiddels was het gestopt met regenen. Mooi op 

tijd vertrokken. Het was weer genieten van ons 

mooie landje. 

Het diner bestond uit een lekker groentesoepje, 

mals gestoofd rundvlees met een heerlijke jus, 

 
 

twee soorten groenten, sla en appelmoes en als 

desert een coup roomijs met slagroom en aard-
beien saus. Heerlijk gewoon. het eerste drankje 

was, zoals gebruikelijk, voor rekening van de 

KBO. Dit was wat je noemt een verwendag met 

dank aan onze Mieke.  
Ik zou zeggen tot volgend jaar zomer in 2015. 

Als U meer wilt weten ga naar de website van de 

KBO Ruwaard.  

Hartelijke groeten van Ann Weinberg 
 

Liederentafel in D’n Iemhof 

We gaan weer beginnen! 

In D’n Iemhof te Oss wordt met het liederentafel-

seizoen 2014-2015 weer begonnen op donder-

dagavond 11 september as. De deuren van 

ons sociaal-cultureel centrum staan dan weer 

open voor iedereen die aan een mooie en gezelli-

ge muzikale avond wil deelnemen.  

Vindt u het leuk om een avond onbezorgd samen 

met anderen te zingen, dan bent u van harte 

welkom. Na één keer voegt u zich vast bij onze 

nog steeds groeiende groep van vaste deelne-

mers. 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open 

vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Dus 

graag tot 11 september in de grote zaal van D’n 

Iemhof! 

 

Informatie van andere afdelingen 

KBO-Ussen organiseert op 16 okt 2014 een rik 

en jokertoernooi. Kosten € 7,50 

Opgave bij G. Krijnen van Langen tel 626178 

 

KBO-Ravenstein organiseert 25 okt 2014 een 

bridgetoernooi. Kosten € 7,50 per deelnemer. 

Informatie en inschrijving bij onze secretaris 

P. Hessels tel 646035 

Vooraankondiging Kerstmarkt 2014. 
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Ook dit jaar willen we weer een kerstmarkt be-

zoeken. We blijven in Nederland en gaan op vrij-

dag 12 december naar de mooie kerstmarkt in 

Dordrecht. De inschrijving is op maandag 24 no-

vember. U leest er meer over in de volgende 

nieuwsbrief. 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt op-

zeggen, dan moet dat schriftelijk gebeuren voor 

1 december bij de secretaris van KBO Ruwaard. 

Zijn adresgegevens staan hierna. Voor het lo-

pende jaar blijft u de volledige contributie ver-

schuldigd. 

 

. 

Verjaardagen / kroonjaren 

Beste mensen, in augustus is er iets fout gegaan 

met de verjaardagen. 

Het systeem heeft me een beetje in de steek 

gelaten, of liever gezegd; ik heb het 

administratiesysteem een beetje teveel aan zijn 

lot overgelaten. (sorry) 

Maar we repareren het: 

In augustus waren jarig: 

65 jaar : dhr Doreleijers 

70 jaar :  dhr v.Lent 

75 jaar : mevr v. Denderen-Meegdenburg 

  mevr Prein Zwijsen 

80 jaar : mevr v. Doorn-v.Engelen 

  mevr v.d.Starre-v.Ast 

  mevr Wijngaard -v.Ast 

  dhr v. Tilborg 

85 jaar : mevr Pellikaan-Slijpen 

  dhr Roelofs 

 

In september waren / zijn jarig: 

70 jaar : dhr .v.Bakel 

75 jaar : mevr v.Beek-Janssen 

80 jaar : dhr Kloosterman 

85 jaar :  mevr v.d.Waay  

95 jaar : mevr v.d.Berg-Elgershuizen 

 

In oktober zullen verjaren: 

65 jaar : dhr Koolen 

70 jaar : mevr Frickel 

75 jaar : dhr v. Gennip 

  mevr Looman 

   mevr Ulijn-Moonen 

  dhr v. Vliet 

 

80 jaar : dhr Geurts 

mevr v. Hameren 

           dhr Th Janssen 

 

85 jaar : dhr Kappen 

           dhr de Witte 

Nogmaals excuses voor de hikjes in het vorige 

nummer. Vindt u nog meer foutjes in de vermel-

dingen, laat het ons dan weten, dan moet het 

bestand worden gecorrigeerd. Wilt u niet meer in 

deze lijst genoemd worden ( kan gebeuren) laat 

het ons dan ook even weten. 

 

 

Kbo afdeling Ruwaard 

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

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 

 

Voorzitter: 

Mieke Boonstra,     tel: (0412) 642369 

eboonstra@ziggo.nl  

Vice voorzitter: 

Marc Westerlinck,  tel: (0412) 486894 

mwesterlinck@kpnmail.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 

 

Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Nol van Vliet, tel: (0412) 638038 

t_vanvliet@hotmail.com 

Klussenteam: 

Chris Jansen, tel: (0412) 636271 of 0625201450 
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