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Extra algemene ledenvergadering 

Het bestuur nodigt u uit voor een extra alge-

mene ledenvergadering te houden op:  

12 februari 2015 aanvang 10.00 uur. 

Plaats: de soos in D’n Iemhof. 

Op de agenda staat: 

- Prijsaanpassing consumpties 

- Verbouw/nieuwbouw D’n Iemhof of een 

eigen ruimte zoeken. 

- uitleg sluiting COR 

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 andere locatie. 

Graag tot ziens op 12 februari 2015. 

 

 

Agenda februari / mrt 

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 

 

wo  04 mrt 13.30 uur postzegelbeurs 

donderdag/vrijdag belasting-invulhulp 

maandag/vrijdag belasting-invulhulp 

do 12 mrt 19.30 uur liederentafel 

wo 18 mrt 14.00 uur kienen 

di 24 mrt 19.30 uur toneel door D.T.S. 

wo 25 mrt 14.00 uur toneel door D.T.S 

ma 30 mrt 09.30 uur bestuursvergadering 

di 31 mrt 14.00 uur paasstukjes maken 

denk erom: zondag 29 mrt de klok één uur 

     vooruit  

Belastingservice.  

Begin maart 2015 kunt u 

de belasting-aangifte 

over 2014 laten invullen 

in D’n Iemhof.  

U dient zich hiervoor 

telefonisch op te geven bij Jo van Amstel, tel. 

481612  

of per email: vanamsteljo@gmail.com, met ver-

melding van telefoonnummer. 

Belangrijke wijziging is dat U een witte envelop 

van de belasting mee moet brengen met uw  

code. 

Voorts is het bericht over de vergoeding in ons 

vorige nieuwsblad onjuist. U bent vrij om een 

bijdrage te geven voor de belastinginvullers. 

Op bladzijde 17 van ons jaarboekje staan nadere 

gegevens over de normen en wat je allemaal 

mee moet brengen. 

Opgeven kan vanaf nu tot 19 februari a.s. en 

eventueel nog  27 en 28 februari. (Van 19 tot 

en met 26 februari ben ik op vakantie). 

Jo van Amstel. 

 

E-mail adressen 

Als u over een computer beschikt en een e-mail 

adres heeft, geef het ons door. 

Het kan zo gemakkelijk zijn om u via e-mail te 

kunnen bereiken, vooral als u als vrijwilliger 

dienst doet binnen onze afdeling. 

Adressen sturen aan pjhessels-c@telfort.nl. Deze 

worden dan ingevuld in ons ledenbestand. 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
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Liederentafel in D’n Iemhof 

Op donderdag 12 februari as. wordt in D’n 

Iemhof te Oss weer de maandelijkse liederen-

tafel gehouden. Onder begeleiding van het 

Iemhof Combo en de beide zangeressen gaan 

we ook deze keer weer een leuke avond bele-

ven. Er zullen 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! 

 

Zorgverzekering /  

  vrijwilligersverzekering 

De tijd om over te stappen naar een andere 

(goedkopere) zorgverzekeraar is voorbij. 

Maar u kunt zich in de loop van 2015 alvast 

oriënteren op een mogelijke overstap voor 

2016 

Kijk eens op bladzijde 18 van ons jaarboekje, 

en kom met vragen naar IAK of naar KBO 

Brabant of naar uw secretariaat  van de 

afdeling. 

 

Alle vrijwilligers in dienst van de afdeling zijn 

tegen schade verzekerd door IAK  zowel voor 

persoonlijke als materiële schade. 

Schademeldingen doorgeven aan het 

secretariaat. Alle kosten, die niet door uw 

eigen verzekering worden gedekt komen 

hiervoor in aanmerking, mits u op dat moment 

werkzaam was voor de KBO. 

 

 

 

Kienen 

In het januarinummer van 't Nieuwsblad is een 

lijstje van kiendata afgedrukt. 

Hierin zit een klein foutje: 31 oktober moet 

natuurlijk zijn 21 oktober ! 

 

Samen uit eten. 

Vrijdag 27 februari a.s. gaan we weer lekker 

uit eten, bij de vorige bijeenkomst hebben we 

de keus laten vallen op restaurant d’n Toei , 

achter het oude theater, tegenover het station. 

We worden daar om  

18.30 uur verwacht. U kunt bellen naar 

642369 als U mee wilt gaan eten, en voor ver-

voer kan gezorgd worden, tegen een kleine 

vergoeding. 

 

 

5 daagse reis naar Altenahr  

van 22 tot 26 juni 2015. 

Maandag 12 januari j.l. was de inschrijving 

voor deze reis en aan het eind van de middag 

waren er 45 mensen inge-

schreven. Echter, 19 per-

sonen vroegen een 1-

persoons kamer, (we had-

den er maar 15) maar ge-

lukkig is dat geregeld met het hotel. U heeft 

inmiddels al de rekening voor de aanbetaling 

ontvangen. Als U er vragen over heeft kunt U 

bellen met: Gaby Boonstra, travelclub, zie brief 

rechts boven. 

 

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. 
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Voor het lopende jaar blijft u de volledige con-

tributie verschuldigd. 

Carnaval 2015 bij KBO Ruwaard  

Dit jaar starten wij carnaval reeds op woens-

dag 11 februari 2015 met een extra kienmid-

dag met volle kienkaarten voor 11 euro en met 

11 kienronden waarvan de 11de  ronde (met 

extra grote prijzen) plaatsvindt op onze carna-

valsmiddag  op vrijdag 13 februari omstreeks 

13.30 uur. Bij eventuele meerdere “kien” 

wordt de winnaar bepaald door een dobbel-

steen worp. 

Indien er personen zouden zijn die enkel met 

de 11de ronde op vrijdag willen meespelen die-

nen ook zij 11 euro te investeren omdat alle 

inkomsten worden omgezet in prijzen. 

Vrijdag 13 februari 2015 om 13.00 uur aan-

vang van ons groot carnavalsfeest met live 

muziek  van TON MEUWESE. 

Omstreeks 13.30 uur onze 11de kienronde met 

extra hoge prijzen en rond 16.00 uur bezoek 

van de OSSE STADSPRINS met zijn volledig 

gevolg. 

Wij hopen u op beide dagen te mogen begroe-

ten in volledige carnavalsoutfit. Prijsjes voor 

mooist verklede man, vrouw, koppel op beide 

dagen. 

TOT ZIENS OP 11 EN 13 FEBRUARI 2015. 

 

 

Rectificatie: 

In het jaarboekje van 2015 staat een foutje. 

De contact persoon van de bridgeclub is al heel 

veel jaren Piet Banken, en we hopen dat Piet 

het nog lang kan blijven doen. Er stond echter 

dat Wim v.d. Heijden contact persoon is. Nee 

dus, ook al is het wel erg fijn dat Wim kan in-

springen als Piet eens afwezig is. Heren, beide 

bedankt voor jullie inzet. 

 

 
 

Geheugentraining voor senioren in 

Oss 
Er komt weer een nieuwe geheugentraining in 

Oss. Na de eerste pilot eind 2014 is de training 

vernieuwd en nog effectiever geworden. In vijf 

bijeenkomsten leert  u al de vaardigheden die 

u nodig hebt voor een sterk functionerende 

brein. 

Professioneel geheugensporter en breintrainer 

Rick de Jong zal u in vijf bijeenkomsten onder 

andere laten zien: 

-  hoe het brein fit te krijgen en te houden; 

-  hoe een naam nooit meer te vergeten; 

-  hoe afspraken te onthouden naast de  

   agenda; 

-  belangrijke data te onthouden; 

-  zelfverzekerd voelen over werking brein; 

-  wat de tekenen van dementie en alzheimer 

zijn en wanneer een dokter in te schakelen. 

De eerste trainingsdag is op donderdag 26 

maart 2015, van 10.00-12.00 in Oss, d’n Iem-

hof. 
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In vijf opvolgende donderdagen zal al het ge-

reedschap worden aangereikt dat nodig is voor 

een sterk werkend brein.  

Andere trainingsdagen zijn 2, 9, 16 en 23 april. 

Inschrijven kan via rick@hetgeheugenvannu.nl 

Of bel: 06-1300 33 49. 

De inschrijfkosten zijn zo laag mogelijk gehou-

den om deelname voor iedereen mogelijk te 

maken.  

De cursusprijs voor deelname aan alle dagen, 

incl. koffie/thee én cursusmap is €45 per  

persoon. 

Het wordt een cursus om nooit te vergeten. 

 

 

Wij feliciteren met hun kroonjaar: 

65 jaar  Mevr Nederveen 

70 jaar  Dhr Arts 

75 jaar  Dhr Boon 

75 jaar  Mevr Schuijers-v.Boxtel 

80 jaar  Dhr Debets 

   Dhr Reijs 

   Dhr Spijkers 

   Mevr Zwiers 

85 jaar  Mevr Vermeijs-Leferink 

90 jaar  Dhr Lennaerts. 

 

Ontdekt u foutjes in deze opgave, of 

wilt u niet meer vermeld worden: 

even een belletje naar het secretariaat 

en het kan geregeld worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COR gesloten 

Met ingang van 01 februari 2015 is het experi-

ment COR (Centrale Ontmoetingsplaats voor 

Ruwaardbewoners) beëindigd. 

Op de extra ledenvergadering van 12 februari 

2015 krijgt u meer informatie. 

 

 

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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