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Agenda december / januari 

do 11 dec 19.30 uur liederentafel 

ma 15 dec 14.00 uur kerststukjes maken 

wo 17 dec 12.00 uur kerstviering 

do/vr 25/26 dec Kerstmis 

wo 31 dec  oudjaar 

 

do 01 jan  nieuwjaar  proost !! 

ma 05 jan` 14.00 uur nieuwjaarsreceptie 

wo 07 jan 13.30 uur postzegelbeurs 

do 08 jan 10.00 uur ONS insteken en 

   bezorgen 

do 08 jan 19.30 uur liederentafel 

ma 12 jan  14.00 uur inschrijven vijfdaagse 

   reis  

ma 12 jan  14.00 uur contributie betalen  

   in de soos 

do 15 jan  Expo Veldhoven 

ma/vr  19/23 jan  voorwedstrijden 

   biljartkampioenschap 

wo 21 jan 14.00 uur kienen 

ma 26 jan 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Kerst-middag  

woensdag 17 december om 12.00 uur. 

De zaal gaat pas om 11.30 open. 

Denkt U aan Uw toegangsbewijs!! 

 

Ledenpassen 

Er worden na 14 december, geen nieuwe 

ledenpassen meer gemaakt voor 2013/2014. 

In februari 2015 krijgen alle leden van KBO 

Brabant een nieuwe pas, die 3 jaar geldig is. 

Mocht u in de tussenliggende periode dringend 

behoefte hebben aan een pas, dan kunt u met de 

oude pas en uw lidmaatschapsnummer een 

eventuele transactie volvoeren. 

KBO contributie 2015 

Het eind van het jaar nadert… aandacht voor de 

contributieplicht! 

Zoals overeengekomen tijdens de algemene le-

denvergadering  bedraagt de KBO-contributie 

voor 2015 € 30,00 per persoon. Te betalen voor 

eind januari 2015.               U 

kunt uw bijdrage vanaf he-

den overmaken op  

IBAN rekeningnummer   

NL48 RABO 0170 4355 63 ten 

name van KBO Ruwaard. 

U kunt ook betalen door middel van automati-

sche incasso. De contributie wordt dan tot we-

deropzegging jaarlijks omstreeks eind januari 

automatisch van uw bankrekening afgeschreven. 

Voelt u hiervoor – en heeft u zich nog niet eerder 

opgegeven – neem dan contact op met onderge-

tekende. 

Voor KBO leden die echt moeite hebben met het 

overmaken per bank is er op maandag 12 januari 

2015 vanaf 14.00 uur gelegenheid om de contri-

butie contant te komen betalen in onze soos in 

d’n Iemhof.  

Mocht u uw lidmaatschap niet willen verlengen, 

laat dat dan zo snel mogelijk weten aan Peter 

Hessels van de ledenadministratie, telefoon 

(0412) 646035.  

Met vriendelijke groet, 

Tonn Broeksteeg, penningmeester KBO Ruwaard 

Tel. (0412) 640418 

 

 

Motto voor de feestdagen 

 
Een glimlach die je wegstuurt,  

komt ook weer terug. 

 



2 

 

 

Bloemschikken.(Kerststukje) 

Maandag 15 december 2014 om 14.00 uur in de 

soos. 

U kunt zich hiervoor inschrijven bij  

Ria v.d. Doelen. (tel. 637597) 

De kosten zijn: € 6,50.  Te voldoen aan Ria. 

 

5 daagse reis  2015.  

Van ma 22 juni t/m vrij 26 juni 2015. 

Het volledige verslag van deze reis komt in het 

volgende nieuwsblad. 

We gaan met Effe-Weg naar de Eifel/Altenahr. 

De prijs is: bij 45 deelnemers: € 289,00,  

half pension, inclusief de excursies. 

€ 45,00 erbij voor een 1 persoons kamer. 

U kunt er nu vast over nadenken. 

De inschrijving is op maandag 15 januari 2015. 

 

 

Telefoon in onze soos                     

Voortaan zijn we ook telefonisch 

bereikbaar in onze soos! Op veler  

verzoek hebben we een mobieltje 

aangeschaft, waarmee we tijdens de openingstij-

den van onze soos bereikbaar zijn. De telefoon 

ligt in onze bar en het barpersoneel zal de inko-

mende gesprekken beantwoorden. 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u voor elk 

akkefietje belt maar mocht het echt nodig zijn 

dan kunt u de KBO soos bereiken onder telefoon-

nummer:  06 47 833 913 

Let wel: alleen tijdens de openingstijden van  

onze soos! 

Bestuur KBO Ruwaard 

 

 

Bedankt 

Hierbij wil ik alle bardienstvrijwilligers bedanken 

voor hun inzet en betrokkenheid bij het barge-

beuren van de afgelopen jaren. Ik heb altijd met 

plezier met hen gewerkt en wil hen dan ook be-

danken voor het afscheidscadeau dat ik met veel 

plezier en ondertussen aan hen denkend zal nut-

tigen. Beste mensen nogmaals bedankt voor jul-

lie inzet in de jaren dat ik coördinator van het 

bargebeuren ben geweest. 

Tot ziens vóór de bar. 

Eize Boonstra 

 

Samen uit eten 

Vrijdag 28 november zijn we met en gezellige 

groep naar restaurant d’n Driehoek in Vinkel ge-

weest. Het eten was perfect, maar het was er zo 

druk en rumoerig dat het veel te lang duurde en 

dat wekte bij veel van ons irritatie op. Dus, he-

laas, geen herhaling. De volgende keer wordt 

vrijdag 28 februari, het doel? D’n Toei werd ge-

noemd, maar U leest het in het nieuwsblad. 

 

 

Benefiet-concert 

Graag brengen we het volgende onder de aan-

dacht: 

Op zaterdag 13 en zondag 14 december is er een 

benefietconcert waar een aantal van ons koor 

ook aan meewerken. 

Het is een initiatief van het RSO (Regionaal Sym-

fonieorkest Oss) en het is voor Hospice de Oase. 

Een prachtig doel dus, want ze doen daar on-

voorstelbaar mooi en goed werk!!! 

Het wordt een veelzijdig kerstconcert, met or-

kest, koor en een aantal solisten:  

Marel Bijveld, Miep Hofmans, Ine van Huet en 

Jeroen van Hulten. 

Op zaterdagavond vindt dit plaats in Herinne-

ringshuis van Lith, Constantijn Huygensstraat 38 

in Oss en kosten de kaarten €17,50. Maar…….. 

daar krijg je ook wat voor: Een pracht concert 

waarbij na afloop hapjes en drankjes worden 

aangeboden. 

Aanvang 20.00 uur en de zaal is om 19.15 open 

Op zondagmiddag is het in de Laurentius kerk , 

Oude Baan 1 in Rosmalen 

Daar is de toegang vrij maar is er geen nazit met 

hapjes en drankjes. Wel wordt er in de pauze 

koffie en thee tegen betaling aangeboden 

Hier is de aanvang 15 uur 

Kaarten zijn te bestellen bij Lucy van Bergen 

0412-633219 of Michel Schalken 0412-633313  

Wij bevelen het uiteraard van harte aan!! 

Vriendelijke groet,  Piet Reijs 
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WÚRRUM? 

        DÚRRUM! 

 

Ook dit jaar carnaval bij KBO Ruwaard ! 

WOENSDAG 11-02-2015 OM 14.00 UUR 

Carnavals kienen voor 11 euro  

met ongelofelijke prijzen. 

VRIJDAG 13-02-2015 VANAF 12.30 UUR 

Feesten met live muziek door toetsenist 

TOM MEUWESE 

Vanaf 13.00 uur optredens van…….  

….…………… enz, enz….. 

Omstreeks 16.00 uur bezoek van De Osse Prins 

met zijn gevolg. 

 

ENTREE GRATIS  - 

1 carnavals consumptie inbegrepen!  

 

                          
13.00 UUR   
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Nieuwjaarsreceptie  

Op maandag 05 januari om 14.00 uur in de soos. 

We hopen veel van onze leden te ontmoeten op 

de nieuwjaarsreceptie die dit jaar plaats vindt op 

5 januari. We maken er met elkaar een gezellige 

middag  van natuurlijk met een glaasje cham-

pagne en lekkere hapjes        . 

We willen graag met heel veel van 

onze leden proosten op het nieuwe 

jaar en ook van gedachten wisselen 

over onze plannen voor 2015. 

 

Liederentafel 
Het nieuwe jaar wordt op donderdag 8 januari 

a.s. in D’n Iemhof te Oss ingezongen tijdens de 

eerste liederentafel van 2015. Onder begeleiding 

van het Iemhof Combo en de beide zangeressen 

gaan we ook dit jaar in met weer een selectie 

van liedjes van vroeger en nu die uitnodigen tot 

van harte en met plezier meezingen. 

Tijdens de pauzes is er voor diegenen die graag 

wat willen laten horen of zien de gelegenheid 

zichzelf te presenteren op het open podium.  

Voor iedereen die graag samen met anderen 

zingt staan de deuren van D’n Iemhof wijd open. 

En zoals gebruikelijk wordt het natuurlijk weer 

een heel gezellige gevarieerde zangavond. 

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 8 januari as. 

in de grote zaal van D’n Iemhof, Sterrebos 35 te 

Oss! 

 

Programma 2015 

Het nieuwe jaarprogramma is klaar, maar door 

druktechnische problemen kunnen we het pas bij 

't Nieuwsblad van januari bijvoegen. Tot zolang 

even geduld. 

 

”COR” gaat voorlopig door in 2015. 

Ook al zijn de ochtenden niet overvol bezet, we 

hebben als bestuur besloten dat we, zeker voor-

lopig, doorgaan met ook in de ochtenden, COR 

voort te zetten. Als er nog mensen zijn die af en 

toe eens ‘n bardienst willen doen dan heel graag 

aanmelden bij de bar-coördinator Tonn Broek-

steeg. (640418). 

Verjaardagen / kroonjaren  
In januari wordt: 

Dhr v.d. Burght  90 jaar 

Dhr Leemans  85 jaar 

Mevr Oor Haddering 75 jaar  

Mevr Bijlsma  65 jaar 

 

Allen van harte proficiat 

Als u een foutje ontdekt in de opgave 

of er niet meer in wilt staan, geef dat even door.! 

 

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. 

 

 

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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