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Agenda januari / februari 

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 

 

wo 04 feb 13.30uur postzegelbeurs 

wo 11 feb 14.00 uur carnavalsbingo 

do 12 feb 10.00 uur extra  

   ledenvergadering 

do 12 feb 19.30 uur liederentafel 

vrij 13 feb 14.00 uur carnavalsmiddag 

ma 23 feb 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 25 feb 14.00 uur kienen 

 

 

Extra algemene ledenvergadering 

Op 12 februari 2015 wil het bestuur een extra 

algemene ledenvergadering houden i.v.m. aan-

passingen van D’n Iemhof. Het bestuur wil graag 

het mandaat van de leden hebben inzake een 

beslissing over de verbouw/nieuwbouw van D’n 

Iemhof of een eventuele verhuizing naar een an-

dere locatie. 

Tevens staat op de agenda een wijziging van 

onze consumptieprijzen per 01 mrt 2015 

Houd u de datum 12 februari 2015 alvast vrij 

hiervoor. 

 

 

Nieuwe kop 

Mooi hé, de nieuwe kop –in kleur!- van ‘t 

Nieuwsblad? Goed gekozen, zelfde lettertype en 

kleur als dat van ons ‘moederblad’ Ons. Wij ste-

ken er letterlijk en figuurlijk zelfs bovenuit. In-

houdelijk kunt u er ook aan meewerken: laat 

eens wat horen over de redactionele inhoud of, 

nog liever, stuur eens wat kopij op naar de re-

dactie. 

Redactie ‘t Nieuwsblad 

 

Dringende vraag naar barpersoneel 

Na de succesvolle en drukbezochte opening van 

COR, de Centrale Ontmoetingsplaats voor 

Ruwaardbewoners in onze soos, op woensdag 20 

augustus 2014, is er helaas het een ander veran-

derd. Het bezoekersaantal liep terug van hon-

derdvijftig (tijdens de opening) tot tegenwoordig 

gemiddeld vijf personen per dag. Mede hierdoor 

zijn er intussen verschillende barleden mee ge-

stopt en heeft ook barcoördinator Eize Boonstra 

vorige maand afgehaakt.  

Omdat wij, als bestuur, toch willen doorgaan met 

COR houdt ondergetekende zich vanaf december 

2014 bezig met de coördinatie van de KBO bar 

en dus ook met COR. Zonder inbreng van vrijwil-

ligers is het open houden van onze bar echter 

niet mogelijk. En daaraan schort het: vrijwilligers 

die zich willen inzetten achter de KBO bar, zowel 

’s morgens als ’s middags.  

We komen mensen tekort!  
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Het ziet er zelfs naar uit dat we zonder nieuwe 

aanmeldingen COR moet gaan sluiten! Dat zou 

betekenen dat er ’s morgens geen kopje koffie of 

een drankje kan worden geschonken in onze soos 

en dat er niet meer kan worden gebiljart! 

Vandaar deze dringende oproep:  

Wie wil zich enkele uren in de week of per 

twee weken inzetten achter de KBO bar? 

Reacties naar Tonn Boeksteeg, penningmeester 

KBO Ruwaard, tel. (0412) 640418 

 

5 daagse bus-excursiereis  

KBO-Ruwaard. 

Eifel/Altenahr.  22 t/m 26 juni 2015. 

Zie de bijlage voor de reis-beschrijving en de 

prijzen. 

U kunt voor deze reis inschrijven op: 

Maandag 12 januari 2015 van 14.00 tot 

16.00 uur in de soos in d’n Iemhof. 

 

Senioren expo in Veldhoven. 

De mensen die hebben ingeschreven voor de 

bus-reis naar de expo op donderdag 15 januari 

2015 krijgen nog bericht hoe laat we vertrekken. 

 

Klussenteam. 

Wij zijn blij U te kunnen meedelen dat het klus-

sen-team o.l.v. Chris Jansen heel goed werk ver-

richt. Wist U dit nog niet ? dan hierbij enkele 

klussen die door het team onder handen geno-

men kunnen worden. 

Tuinonderhoud. P.C. ondersteuning, kleding her-

stel, huishoudelijke klusjes, loodgieterswerk, 

fietsreparatie, bromfiets reparatie, schilderwerk, 

timmerwerk, elektra, laswerk, metaalbewerking . 

Heeft U nog andere klusjes dan kan er altijd 

overlegd worden, zo ook voor het bedrag dat 

betaald moet worden. 

Nog even het tel. nummer van Chris: 

(0412)636271 of 0625201450. 

 

Computerlessen 2015 

Een nieuw jaar, een nieuwe computerles! 

In januari 2015 staan de vier KBO-docenten weer 

present om in de computerhoek van onze soos 

nieuwe en gevorderde cursisten alles op compu-

tergebied bij te brengen. Vanaf de grondbeginse-

len, waaronder het gebruik van e-mail en een-

voudige fotobewerking, tot en met –nieuw!- ken-

nismaking met de tablet. De nieuwe cursussen 

lopen globaal van januari tot en met april op 

maandag- en dinsdagmiddag. 

Hebt 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. 

 

Samen uit eten. 

De volgende keer “uit eten” is op vrijdag 27 fe-

bruari 2015. We willen naar Restaurant d’n Toei 

gaan, bij de meeste wel bekend, maar ik moet 

nog reserveren. Zie volgend nieuwsblad. 

 

Kerstviering 2014 

De kerstviering op 17 dec 2014 was weer bijzon-

der. Nadat onze voorzitter de middag geopend 

had gaf pastor Zeegers ons nog even het kerst-

gevoel mee. De uitstekend verzorgde lunch door 

cafetaria LePoutre zorgde er voor dat onze ma-

gen weer goed gevuld werden. Zangvereniging 

Ons Genoegen deed haar uiterste best om in mu-

zikale vorm kerst konden beleven.  Het Maas-

lands Senioren Orkest zorgde er voor dat we sa-

men nog enkele kerstliederen konden zingen. In 

de pauze las Wiel Janssen een kerstverhaal voor, 

dat beschreef hoe een kerstvlok de weg naar de 

aarde beleefde. Al met al een hele mooie en goed 

verlopen viering als voorbereiding op het feest 

van kerstmis 2014. 
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Liederentafel in D’n Iemhof 

Op donderdag 12 februari as. wordt in D’n Iem-

hof te Oss weer de maandelijkse liederentafel 

gehouden. Onder begeleiding van het Iemhof 

Combo en de beide zangeressen gaan we ook 

deze keer weer een leuke avond beleven. Er zul-

len voor iedereen weer volop mooie liedjes te 

zingen zijn. 

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 12 februari 

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

Oss! 

 

Kienen in 2015 

In 2015 kienen we op de derde woensdag van de 

maand (uitzonderingen daargelaten, zie hiervoor 

't nieuwsblad): 

WOENSDAG 21 JANUARI 

  25 FEBRUARI 

  18 MAART 

  15 APRIL 

  20 MEI 

  17 JUNI 

  15 JULI 

  19 AUGUSTUS 

  16 SEPTEMBER 

  31 OKTOBER 

  18 NOVEMBER 

  16 DECEMBER 

 

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. 

Belastingaangifte over 2014,  

let op een witte enveloppe! 

Senioren die hun belastingaangifte door een be-

lastinginvuller van de ouderenbonden laten ver-

zorgen, konden tot op heden hun aangifte met 

een vijfcijferige code laten versturen, de elektro-

nische handtekening. Dit gaat nu veranderen. De 

elektronische handtekening wordt vervangen 

door een speciale machtigingscode. Als u eind 

januari een brief van de Belastingdienst met de 

machtigingscode ontvangt, moet u deze goed 

bewaren en meegeven aan uw belastinginvuller 

die voor u de aangifte over 2014 doet. Let op: 

deze brief zit om veiligheidsredenen in een neu-

trale, witte enveloppe zonder afzender. 

 

Het is handig om alvast alle informatie klaar te 

hebben wanneer de belastinginvuller komt. Des 

te eerder kan hij aan de gang en kan uw aangifte 

verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgen-

de stukken klaar hebt liggen: 

 de jaaropgaven van de SVB, pensioen-

fondsen en lijfrenteverzekeraars over 

2014; 

 bij een eigen woning de WOZ- beschikking 

van de gemeente met als peildatum 01-

01-2013 en de jaaropgave van de hypo-

theekverstrekker over 2014; 

 beschikking van zorg-/ en huurtoeslag 

 de jaaropgaven van de bank; 

 rekeningen van specifieke zorgkosten; 

 bewijsstukken van gedane giften; 

 de brief van de Belastingdienst met de 

machtigingscode. 

 

De vergoeding die u aan de belastinginvuller be-

taald, is iets anders geworden. Landelijk is afge-

sproken dat overal de zelfde vergoeding gehan-

teerd wordt, en dat is 12 euro per adres.  
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Website KBO-Ruwaard 

Uit de enquête is geble-

ken dat dat slechts enke-

le leden regelmatig onze 

website bezoeken. Dit is 

jammer, omdat je daar 

veel kunt vinden. 

Onze website is  gemakkelijk te vinden door bij 

google of een andere zoekmachine kbo ruwaard 

in te tikken. Dan komt u snel op onze website en 

kunt u, als u “fotogalerie”  aanklikt de foto’s  van 

de afgelopen kerstviering terugvinden. Leuk om 

te zien! 

Ook over onze activiteiten en andere  onderwer-

pen kunt u daar van alles vinden. 

Het is zeker de moeite waard om het eens uit te 

proberen. 

 

De jarigen in februari, die een 

kroonjaar vieren: 

mevr Lagarde   90 jaar 

mevr Crijns   85 jaar 

mevr v. Dijk-Nooyen  80 jaar 

mevr Gilles de Wolf  80 jaar 

mevr Engelen-de Kleijn 75 jaar 

dhr Peters   75 jaar 

mevr v. Uden   75 jaar 

dhr Voerman   75 jaar 

mevr v. Amstel-Zwarts 70 jaar 

 

Allemaal van harte proficiat. 

En mocht u foutjes ontdekken in de opgave, 

of wilt u niet (meer) vermeld worden, 

sein dit even door naar het secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie 

Welke Oma en/of Opa wil zijn of haar (klein)kind 

gelukkig maken met een model spoorbaan, (of de 

uitbreiding daarvan.) 

Veel rails en wissels 

Digitale besturing 

Veel huisjes-boompjes-beestjes 

Faller bus (nieuw) 

Alles in één koop ! 

Belangstelling bel 646035 

 

 

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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