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Agenda november/december 

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 pakjes maken voor de 

       Zonnebloem 

 

ma  01 dec 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 03 dec 13.00 uur postzegelbeurs 

wo 10 dec 14.00 uur kienen (let op, niet  

     de derde woensdag) 

do 11 dec 19.30 uur liederentafel 

vrij 12 dec 16.00 uur Kerstmarkt in de 

       Sterrebos 

ma 15 dec 14.00 uur kerststukjes maken 

wo 17 dec zie Nieuwsblad kerstviering 

ma 22 dec 20.00 uur kerstviering in de  

       Sterrebos  

do/vr 25/26 dec Kerstmis 

kerstdiner in de Sterrebos, kaartverkoop 

vanaf 29 november á € 17,95 

di 30 dec 19.30 uur (komische) filmavond  

           in de Sterrebos  

wo 31 dec   oudjaar 

 

 

Voorlichting WMO 
Op vrijdag 14 november 2014 wordt een 

voorlichting gegeven over de WMO in 2015. 

Deze wordt gebracht door medewerkers van 

KBO Brabant in D’n Iemhof. 
De aanvang is om 09.30 uur. 

 

De verzorgingsstaat wordt omgebouwd naar 

de participatiesamenleving. We blijven lan-

ger thuis wonen. En als we daar begeleiding 

en ondersteuning bij nodig hebben zullen we 

daarvoor in onze eigen kring moeten aan-
kloppen.  

De georganiseerde zorg wordt minder van-
zelfsprekend en als dat kan aan huis gele-

verd.  

Uw eigen gemeente is per 1 januari 2015 

daarvoor verantwoordelijk. De drempel tot 

de toegang tot een instelling wordt boven-

dien hoger. De kosten van de zorg voor u 
zullen in de toekomst verder oplopen.  

 

Tijdens de informatie bijeenkomst worden de 

verschillende facetten van de veranderingen 

toegelicht. De informatie is specifiek gericht 

op senioren.  

 
Aan de hand van een presentatie komen de 

volgende onderwerpen aan bod: 

- de aanleiding voor de veranderingen; 

- oplossingen vanuit de overheid; 

- de wetten die veranderen en het tempo 

waarop die veranderingen worden door-
gevoerd; 

- de directe gevolgen van de veranderin-

gen voor u; 

- terminologie en zorgvarianten; 

- de toegang tot zorg; 

- mantelzorg en informele zorg; 

- financiële gevolgen; 
- de rol en verantwoordelijkheid van de 

gemeente; 

- op de valreep; 

- wat kunt u zelf doen. 

 

De voorlichting wordt ondersteund met een 

presentatie en recent informatie materiaal. 

Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden 

met de veranderingen die zich in snel tempo 

voltrekken. Deelnemers worden geïnfor-

meerd en gaan bewust nadenken over wat 

men zelf kan doen aan de eigen  

(toekomstige) situatie. 
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Kerst-middag.         

Woensdag 17 december  

vieren we onze kerst-middag. 

Evenals verleden jaar 

begint de middag 

met een kerst-

koffietafel. Het koor 

“Ons Genoegen” en 

het senioren-orkest komen de middag weer 

opluisteren. Het volledige programma krijgt 

U die middag. De kosten zijn €5,00 p.p. 

Inschrijven + gelijktijdig betalen:  

Maandag 17, dinsdag 18 en vrijdag 21 

november om 14.00 uur in de soos. 

Denk eraan s.v.p. Ongeveer 150 personen 

en geen introducé’s. Dus ben er op tijd bij. 

 

 

Liederentafel 
Op donderdag 11 december as. vindt in D’n 

Iemhof te Oss weer de liederentafel plaats. 

Onder begeleiding van het Iemhof Combo en 

de beide zangeressen zal weer een keur van 

liedjes van vroeger en nu worden gepresen-

teerd, deze keer natuurlijk een beetje in de 
sfeer van de decembermaand.  

Tijdens de pauzes is er voor diegenen die 

graag wat willen laten horen of zien de gele-

genheid zichzelf te presenteren op het open 

podium.  

Zoals altijd is iedereen die graag samen met 

anderen zingt van harte welkom. U kunt in 
elk geval op een heel gezellige zangavond 

rekenen. 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.  
Steeds meer mensen weten de weg naar D’n 

Iemhof te vinden – u toch ook?  Dus graag 

tot 11  december in de grote zaal van D’n 

Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 

 

 

     St. Nicolaas middag.  

    In het vorige nieuwsblad 

heeft U al kunnen le-

zen dat we op maandag 24 

november samen pakjes gaan inpak-

ken voor de zonnebloem. Er komt een mand 

te staan bij de fysiotherapie praktijk in de 

Schaepmanlaan en een mand in de soos. Wij 

zorgen op de 24e voor inpakmateriaal en na-

tuurlijk wat sint-lekkernijen en we starten 

om 14.00 uur. U komt toch ook ? ! ! 

 

Reizen 

Vooraankondiging 5 daagse reis 22 juni 

2015. 

Op de expo heeft U al bij het standje van de 

Travel-club kunnen zien dat we 3 leuke reis-

jes hebben uitgezocht. Gaby heeft een beet-

je geturfd waar de meeste interesse naar uit 

ging. Nou, dat was ongeveer gelijk. Het zal 

waarschijnlijk Eifel/Altenahr worden, maar U 

vindt in het volgende nieuwsblad de volledi-

ge beschrijving. De inschrijving is op 12 ja-

nuari 2015. 

 

ONS............. 
Maandelijks wordt het nieuwsblad van KBO 

Brabant, de ONS, bij u in de bus 

gedeponeerd, samen met ons eigen 

Nieuwsblad. 

Hiervoor zijn iedere maand een twintigtal 

vrijwilligers actief die meehelpen met 

vouwen en insteken van de krantjes en het 

huis aan huis bezorgen. 

Dit is voor sommigen een belasting, maar ze 

hebben het er graag voor over. 

Toch gebeurt het dat, zeker in de koude 

wintertijd, één of meerdere bezorgers het af 

laten weten. (onlangs twee leden 

overleden!) 

Daarvoor vragen wij versterking van het 

team.  

Wie komt ons helpen, eventueel als reserve 

bezorger, waar we in geval van nood een 

beroep op kunnen doen. 

Bellen met Nol (638038) en u bent van harte 

welkom. 

 

Motto voor de wintermaanden 
Het probleem met gepensioneerd zijn is:  

dat je nooit een dagje vrij krijgt. 
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De  Aardgeschiedenis aan de  

     koffietafel 

In een mergelgroeve van de St. Pietersberg 

werd in 1764 het fossiel van een Mosasaurus 

gevonden. Deze Maashagedis leefde 70 mil-

joen 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 gevon-

den (de Burgess Shale) met fossiele resten 

van zeer primitief leven uit een tijdperk van 

ruim 500 miljoen jaar geleden,  

het Cambrium. 

De geschiedenis van de aarde kent ongeloof-

lijk veel aspecten. Het lijkt ons leuk om een 

aantal gebeurtenissen uit de aardgeschiede-

nis met eveneens geïnteresseerden te be-

spreken tijdens een koffie-uurtje. Dit kan op 

een aantal dinsdagochtenden in november 

en december om 11.00 uur in zaal 2 van D’n 

Iemhof. 

We kunnen dan eerst een inleiding van 15 

minuten houden met een kleine PowerPoint 

presentatie en vervolgens aan de koffietafel 

daarover verder babbelen. Jos Hoedeman zal 

de gespreksleider zijn en heeft de volgende 

onderwerpen in gedachte:  

De laatste dinsdag in oktober zijn we gestart 

met een inleiding. 

 

 

 

 

 

- 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 AARDGESCHIEDE-

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

 

 

Senioren-Expo 2015 in Velthoven 

Voor degenen, die op eigen gelegenheid naar 

de Senioren-Expo in januari 2015 in Veltho-

ven willen gaan, hebben wij nog enige vrije 

toegangskaarten beschikbaar. 

Neemt u daarvoor contact op met Mieke 

Boonstra op tel.nr. (0412) 642369. 

 

Kerstmarkt Dordrecht  

Vrijdag 12 december gaan 

we naar de kerstmarkt in 

Dordrecht . U kunt daar op 

eigen gelegenheid rondkijken.  

Het schijnt zeer de moeite waard te zijn.  

De kosten zijn € 12,00 p.p.  

Inschrijven + gelijktijdig betalen:  

Maandag 17, dinsdag 18 en vrijdag 21 

november om 14.00 uur in de soos. 

 

 

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 

 Dikke Dames 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 

 

 

 

Samen uit eten. 

Nog een keer dit jaar samen uit eten en 

naar een voor ons nieuw adres, n.l. res-

taurant De Driehoek in Vinkel. Ze pre-

senteren een 3 gangen keuze menu 

voor € 22,50, voor de drankjes krijgt 

ieder een briefje bij het bord. 

Datum vrijdag 28 november a.s. om 

18.30 uur. Aanmelden : tel. 642369. 

We proberen het vervoer te regelen 

indien nodig. 
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Verjaardagen / kroonjaren 
Eerst even een paar foutjes rechtzetten. 

 

In oktober waren ook jarig mevr v.d.Ende  

en mevr v.d. Heuvel-Karsten 

Zij werden zelfs 90 jaar. 

 

In november verjaart mevr Giesbers 80 jaar 

 

En dan nu december: 

85 jaar mevr Akerboom-Gillisen 

   mevr Hodes-Groot Zevert 

   mevr Visschers-Jansen 

80 jaar mevr v.Hoorn 

75 jaar mevr v.Bragt-Wentholt 

 dhr Bruurs 

 dhr Heisen 

 mevr v. Leeuwen 

 mevr Reijkers 

 mevr v.d.Wielen 

 

Van harte proficiat. 

Ontdekt u foutjes in de vermelding of wilt u 

niet meer genoemd worden, laat het ons dan 

even weten. 

 

Website KBO Ruwaard. 

 
De KBO Ruwaard 

heeft al sinds jaar 

en dag een eigen 

website. Het is dan 

ook jammer, dat 

relatief maar weinig 
mensen de site be-

zoeken. 

U vindt er bijv. de 

agenda, verslagen 

van jaarvergaderingen, ons nieuwsblad en 

de fotogalerie, waar u foto’s vindt van eve-
nementen van de KBO Ruwaard. Tevens 

heeft u de mogelijkheid om zelf verhaaltjes, 

verslagen o.i.d. aan anderen mede te delen.  

Onze website is  gemakkelijk te vinden door 

bij google of een andere zoekmachine kbo 

ruwaard in te tikken.  

Het is zeker de moeite waard om het eens 
uit te proberen. 
 

 

 

 

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. 

 

Wichelroedeloper 
Bij deze wil ik vragen of er misschien een 

wichelroedeloper onder onze leden zit, die 
mij a.u.b. zou willen helpen om het vocht uit 

mijn huis te halen. Ik heb er alles aan ge-

daan, maar zit met mijn handen in het haar. 

De vochtmeter staat op 85. Terwijl dit nor-

maal tussen de 60 en 70 moet zijn.  

Help mij a.u.b. 
Wilt u reageren op tel.nr. (0412) 643272 of 

via de redactie van het Nieuwsblad 

 

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@hotmail.com 

Klussenteam: 

Chris Jansen, tel: (0412) 636271 of 0625201450 
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