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Agenda november 2014 

Vr 24 okt 10.00 uur Senioren-expo (Iemhof) 

di 04 nov 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 05 nov 13.00 uur postzegelbeurs 

do 13 nov 19.30 uur liederentafel 

vr 14 nov 09.30 uur voorlichting WMO  

wo 19 nov 14.00 uur kienen 

wo 19 nov                 gemeenteraadsverkiezing 

ma 24 nov 14.00 uur Sinterklaaspakjes Zon- 

             nebloem 

 

Wekelijkse activiteiten  

   Sterrebos 
Dagelijks inloop de Spil 10.00 – 21.30 uur 

Ma: abstract schilderen 14.00 – 16.00 uur 

 Bridge 14.00 uur 

 Sjoelen 19.00 uur 

Di: Hobbyclub 10.00 – 11.30 uur 

 Jeu de boules 14.00 – 16.00 uur 

Wo: Conditietraining 10.15 – 11.15 uur 

 Rummikub en klaverjas 14.00 – 16.00 uur 

 Kaart en spelavond 19.30 uur 

Do: Schilderclub 09.15 – 11.15 uur 

 Jeu de boules 14.00 – 16.00 uur 

 Barakken 14.30 – 16.00 uur 

 Koersbal 19.00 – 21.00 uur 

Vr: Kaart en spelavond 19.00 – 21.00 uur 

 

 

Vijftig Plus in de Ruwaard 

Vijftig Plus in de Ruwaard. Dat is de naam van de 

informatiemarkt die KBO Ruwaard op vrijdag 24 

oktober 2014 gaat houden in D’n Iemhof. Dan 

wordt er van 10.00 tot 17.00 uur informatie ge-

geven over de vele activiteiten die we voor onze 

leden in de KBO-soos – en daarbuiten- organise-

ren. Bovendien laten commerciële bedrijven die 

dag zien wat ze voor senioren in hun pakket 

hebben. Ook instanties als RIGOM, Thuiszorg en 

Pantein zullen aanwezig zijn. 

Het belooft een volle bak te worden, vrijdag de 

vierentwintigste. Er is zoveel belangstelling voor 

standruimte dat we haast plaats tekort komen in 

de grote zaal en in zaal 2 van D’n Iemhof. 

Bijna alle KBO-commissies zijn die dag aanwezig, 

van biljarten tot bloemschikken, van handwerken 

tot koersbal. Ze laten graag aan iedereen zien 

wat ze te bieden hebben aan ontspannende en 

inspannende activiteiten.  

Elke bezoeker aan de informatiemarkt ontvangt 

bij binnenkomst een gratis lot waarmee hij of zij 

om het uur kans maakt op een leuke prijs. 

Alle reden dus om een bezoek te brengen aan 

Vijftig Plus in de Ruwaard op vrijdag 24 oktober. 

U komt toch ook? 

 

 

50 jaar Ruwaard 

Maandag 29 sep heeft de Rucrea een vergadering 

gehouden over het 50 jarig bestaan van Rucrea. 

Aangezien de Ruwaard zo’n 50 jaar bestaat, wil-

len zij vanaf vakantie 2015 een jaar lang ver-

schillende evenementen organiseren. Tevens 

willen ze foto’s en evt. verhaaltjes krijgen over 

de afgelopen 50 jaar. 

Heeft u informatie over bijv. de begintijd van de 

Ruwaard laat het ons weten of stuur uw informa-

tie aan Rucrea. 

 

 

Klussenteam 

Er zijn toch wat problemen 

met het berekenen van de 

prijzen voor de klussen die 

gedaan moeten worden.  Een 

uur lang klussen voor €5,00, 

dat kan echt niet. Er is nu 

afgesproken: Heeft U een klus, neem contact op 

met Chris Jansen 0625201450 en hij bepaalt sa-

men met de uitvoerder de prijs. 

 

 



2 

 

 

 

Koersbal 

Elke vrijdagmiddag 

om 14.00 uur ver-

zamelen wij in onze 

soos met een zestal 

mensen om koers-

bal te spelen. 

Koersbal, een oud 

Nederlands spel 

met speciaal gedraaide ballen, die wij op een 

groen tapijt zo dicht mogelijk bij een bepaald 

punt trachten te rollen. De bal, die het dichtst bij 

het markeringspunt ligt, krijgt de bijhorende 

punten. Op deze wijze wordt er een klassement 

opgemaakt. Het is natuurlijk veel leuker indien er 

meerdere mensen aanwezig zouden zijn, want 

dan zit er meer animo in de groep. 

Daarom een oproep aan alle leden van de KBO 

Ruwaard: meld je aan en we maken er samen 

een leuke vrijdagmiddag van.  

Tot volgende vrijdag! 

 

 

Samen uit eten 

Met een grote groep zijn we vrijdag 26 septem-

ber gaan eten bij ’t Putje. Erg gezellig en ook 

heerlijk. We gaan toch nog 1 keer dit jaar en wel 

op vrijdag 28 november. Waar?? Dat leest U in 

het volgende Nieuwsblad. 

 

 

Sint Nicolaas middag 

Zoals U weet maakten we in het verleden samen 

met mensen van de Zonnebloem, pakjes die dan 

uitgereikt werden aan de zieken van de Zonne-

bloem. Maar het scenario is wat veranderd en we 

gaan het anders aanpakken: Er komen manden 

te staan bij de fysio-therapie praktijk in de Ru-

waard en in onze Soos, waarin presentjes kunnen 

worden gedaan. Liefst zo weinig mogelijk food, 

omdat er altijd veel geleverd wordt wat over de 

datum is. (dat kan de Sint niet weggeven). Op 

maandag 24 november kunt U ook nog ge-

schenkjes  brengen en ons dan helpen van alle 

bijdragen leuke pakjes te maken om uit te delen 

aan de Zonnebloem. Wij zorgen  voor inpakmate-

riaal en natuurlijk voor de nodige Sint lekkernij-

en. We maken er gewoon een gezellige middag 

van. U kunt vanaf ongeveer 1 november pakjes 

in de manden doen. 

 

 

 

Bowen, een effectieve behandel-

techniek 

Bowentherapie is een bijzondere behandeltech-

niek die effectief is bij vrijwel alle pijnklachten, 

spier- of gewrichtspijn, burn-out, depressie, al-

lergieën, astma, reuma, lymfe-oedeem en spijs-

verteringsproblemen. ”Een nog onbekende be-

handel-methode en dat is jammer, want de re-

sultaten zijn vaak zeer positief”, aldus Margriet te 

Winkel uit Oss. Bowentherapie komt uit Australië 

en is daar helemaal ingeburgerd. Ook in Amerika 

en Engeland heeft het een plek binnen de regu-

liere medische zorg. ”Het kan helpen bij alle 

klachten, bij iedereen. Dat komt doordat het de 

werking van het zenuwstelsel verbetert waardoor 

lichaam en geest beter gaan functioneren. Je 

voelt je losser, fitter en opgewekter en bent min-

der vaak ziek.” ”Ook blijkt uit onderzoek de ef-

fectiviteit bij rugpijn, frozen shoulder, fibromyal-

gie, migraine en hooikoorts.” 

Weer aan het werk 

Het is prachtig om mensen te zien opknappen. 

Een cliënt kreeg van zijn artsen te horen dat hij 

maar moest leren leven met de pijn. Na drie be-

handelingen kwam hij blij terug. Zware pijnstil-

lers slikte hij niet meer en hij had geen bewe-

gingsbeperkingen meer. ”Zoiets is toch gewel-

dig?“, aldus een enthousiaste Margriet. ”Geen 

uitzonderingen binnen de Bowen˗wereld, maar 

Margriet noemt het geen ´wondermiddel´. ”On-

danks de verbeteringen die bijna altijd optreden, 

is niet altijd volledig herstel mogelijk. Soms is 

bijvoorbeeld ook zorg nodig zoals oefentherapie.”  

Vergoeding 

Wel blijkt snel óf het werkt. Lang doorbehandelen 

is eigenlijk nooit nodig. Margriet te Winkel is 

aangesloten bij beroepsverenigingen waardoor de 

Bowen consulten voor vergoeding in aanmerking 

komen. Meer informatie op www. mar-

griet˗wellness.nl en T 0412 657880.  
 

Schaakklub Het Paard       

Beste medeleden, 

onze schaakklub is dringend op 

zoek naar nieuwe leden. 

Natuurlijk zijn er onder u wel 

mensen die van deze sport hou-

den. Het is gezellig, aardige 

mensen en... er gaat een wereld voor je open. 

Kom op... schroom niet en loop eens een dins-

dag-middag binnen in zaal 2 van D’n Iemhof. 

Graag tot ziens, Rini Zwiers 
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Kerstmarkt in Dordrecht  

Op vrijdag 12 december 2014 gaan we met een 

bus van de Betuwe-Express naar de kerstmarkt 

in Dordrecht.  

U kunt daar op eigen gelegenheid vertoeven. Er 

is van alles te zien en te doen. De prijs is €12,00 

p.p. Er kunnen 50 mensen mee, dus wees er op 

tijd bij. 

Inschrijven + gelijktijdig betalen:  

Maandag 17, dinsdag 18 en vrijdag 21 no-

vember om 14.00 uur in de soos. 

 

Kerst-middag  

Op woensdag 17 december 

2014. 

Ook dit jaar gaan we weer een 

kerst-koffietafel organiseren, 

alleen: 

We vragen nu bij inschrijving € 5,00 en er kun-

nen ongeveer 150 mensen deelnemen.  

U kunt  inschrijven en gelijktijdig betalen op: 

Maandag 17, dinsdag 18 en vrijdag 21 no-

vember. (zie hierboven). 

Over het programma van de kerst-middag leest 

U in het volgende nieuwsblad. 

 

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 leveren zo een leuk bedragje 

op voor de Stichting Hulphond in Herpen.   

U, maar ook uw kinderen en kleinkinderen zijn 

van dat kapotte ding af en u dient er een goed 

doel mee.  

Doen dus. 

 

Waarde KBO leden 

Bij 't Nieuwsblad van deze maand vind u een 

folder van KBO Brabant. Wat hierin staat weet u 

als KBO lid natuurlijk al lang. 

Maar geef deze flyer nu eens aan uw senior 

buurman, of familielid, of vriend(in). 

Zij zullen dan zien wat de KBO voor hen kan 

betekenen. 

Doen hé. 

Ieder nieuw lid is van harte welkom.   
 

 

 

Geheugentraining in Oss 

Op woensdag 12 november is er van 10.00 tot 

12.00 een geheugentraining voor ouderen. Loca-

tie de KBO Ruwaard-soos in D’n Iemhof. De Osse 

geheugentrainer én geheugenatleet Rick de Jong 

zal ingaan op het ouder wordende brein. En de 

meest praktische tips en trucs meegeven om 

gebruik te maken van de geheugenkracht die we 

allemaal bezitten. 

Meer informatie is te verkrijgen op de ouderen 

open dag in D’n Iemhof op 24 oktober 2014. Van 

10,00 tot 17.00 zal Rick aanwezig zijn.  

Ook kunt u bellen voor meer informatie, 06-

13003349. 

 

 

Liederentafel in D’n Iemhof 

Op donderdag 13 november as. wordt in D’n 

Iemhof in Oss weer de derde liederentafel van dit 

seizoen gehouden. Het Iemhof Combo en de bei-

de zangeressen presenteren weer een avondvul-

lend programma met een keur van liedjes van 

vroeger en nu.  

Voor velen is dit inmiddels het maandelijkse 

avondje uit geworden en dé gelegenheid om sa-

men met anderen gezellig de hele avond lekker 

ontspannen te zingen. Sluit u aan bij onze vaste 

groep bezoekers, u bent van harte welkom! 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open 

vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis. Dus 

graag tot 13 november in de grote zaal van D’n 

Iemhof! 

 

Verjaardagen / kroonjaren: 

In november verjaren 

70 jaar: mevr Bouma 

              mevr v. Pinxteren 

              dhr v. Pinxteren. 

80 jaar:  dhr Giesbers 

 dhr Hessels 

85 jaar:  mevr Appels-Telkamp 

 dhr Bast 

 mevr v.d.Heyden 

 mevr de Rijk-Ensink 

 

Ontdekt u foutjes in de vermelding,  

of wilt u niet meer genoemd worden, 

laat het ons dan even weten. 
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De  Aardgeschiedenis aan de koffietafel 

In een mergelgroeve van de St. Pietersberg werd 

in 1764 het fossiel van een Mosasaurus gevon-

den. Deze Maashagedis leefde 70 miljoen jaar 

geleden in deze streken toen ons land nog een 

binnenzee was. Het was een vervaarlijke rover 

met een lengte van 15 meter. 

In 1906 werd in de Rocky Mountains op een 

hoogte van 3000 meter een afzetting gevonden 

(de Burgess Shale) met fossiele resten van zeer 

primitief leven uit een tijdperk van ruim 500 mil-

joen jaar geleden, het Cambrium. 

De geschiedenis van de aarde kent ongelooflijk 

veel aspecten. Het lijkt ons leuk om een aantal 

gebeurtenissen uit de aardgeschiedenis met 

eveneens geïnteresseerden te bespreken tijdens 

een koffie-uurtje. Dit kan op een aantal dinsdag-

ochtenden in november en december om 11.00 

uur in zaal 2 van D’n Iemhof. 

We kunnen dan eerst een inleiding van 15 minu-

ten houden met een kleine PowerPoint presenta-

tie en vervolgens aan de koffietafel daarover 

verder babbelen. Jos Hoedeman zal de gespreks-

leider zijn en heeft de volgende onderwerpen in 

gedachte:  

De laatste dinsdag in oktober starten we met een 

inleiding. 

- di 28 okt: De Burgess Shale met de voorloper 

   van de eerste gewervelden, 

- di 04 nov: Het ontstaan van de aarde, 

- di 11 nov: Het eerste primitieve leven, 

- di 18 nov: Het tijdperk van de vissen,   

- di 25 nov: Dieren veroveren het land, 

- di 02 dec: Ontwikkeling van gewervelde  

  dieren, 

- di 09 dec: De aap wordt handig, 

- di 16 dec: De handige aap verovert de  

  wereld. 

Dus, tot dinsdag met DE AARDGESCHIEDENIS 

aan de koffie in zaal 2 van D’n Iemhof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

familie.vanvliet@gmail.com 

Klussenteam: 

Chris Jansen, tel: (0412) 636271 of 0625201450 
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