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Agenda 

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 

wo 01 apr 13.30 uur postzegelbeurs 

vr 03 april Goede vrijdag / soos gesloten 

do 09 apr 19.30 uur liederentafel 
vr 10 apr  open bridgedrive 

wo 15 apr 14.00 uur kienen 

ma 27 apr  koningsdag 

di 28 apr 09.30 uur bestuursvergadering 
wo 29 apr 14.00 uur Jaarvergadering  

          KBO Ruwaard 

 

 

Woordje van de redactie, 

Zoals jullie al hebben gezien, is ons Nieuwsblad 

in een ander jasje gestoken. We willen U, in elk 

nog te komen Nieuwsblad, voorzien van de laat-

ste nieuwtjes van onze verschillende clubs, 

nieuws uit de bestuurskamer en verhalen van 

onze leden. We willen eigenlijk vaste rubrieken 

opnemen in ons vernieuwde Nieuwsblad. 

Deze week een eerste verhaal van de wandel-

club, uitslagen van de Bridge club, het koersbal-

len, de dinsdag gymclub, onze toneelclub, de 

postzegelclub en de biljartclubs met een bijge-

voegd verhaaltje van 1 van de zes clubs.  

Natuurlijk de ingelaste ledenvergadering waarvan 

u de notulen door onze secretaris opgemaakt, bij 

hem kunt opvragen.  

Tevens hopen we in de toekomst op verhalen van 

ons ledencontact, onze rikkers van donderdag-

middag, de handwerkclub, de sjoelers, de scha-

kers, de fietsclub, het bloemschikken en natuur-

lijk verhalen over het winnen bij het kienen. 

Tevens een woordje van onze voorzitter of een 

der andere bestuursleden. Natuurlijk vindt u nog 

steeds de agenda voor de komende maand, de 

kroonjarigen en andere belangrijke data  of an-

der buitengewoon nieuws. 

U zult in de toekomst zeer waarschijnlijk ook en-

kele reclame of advertenties vinden van winkels 

in de buurt of bedrijven die ons willen sponseren. 

We hopen zo ons Nieuwsblad aantrekkelijker te 

maken en meer reacties van u uit te lokken.  

Samen staan we sterk voor ons motto seizoen 

2015. 

KBO RUWAARD, HOEZO OUDEREN? 

 

 

Uitvoering ”Durf Te Spelen” in  

     D’n Iemhof. 

Dinsdag 24 maart om 20.00 uur en woens-

dag 25 maart om 14.00 uur kunt u weer ge-

nieten van een prachtig herkenbaar toneel-

spel.  

Ongeveer 35 jaar geleden verhuisde houthandel 

de Reuver naar het Friese Ee. Een aantal Ossen-

aren verhuisde mee. Inmiddels zijn ze goed in-

geburgerd. Hoe vergaat het deze mensen? Komt 

het zien in het stuk:  

”Het wel en wee in het dorpje Ee”  

De uitvoeringen worden muzikaal begeleid op 

accordeon door Peter Geerts, bekend van de lie-

derentafel. 

Kaarten kunt u kopen voor 5 euro aan de zaal, of 

in de voorverkoop bij Dirk Kramer,  

Da Costastraat 9 tel 0412-632509. 

Durf te spelen repeteert elke maandagmorgen 

van 10 tot 12 uur in de Iemhof. Iedereen is wel-

kom om eens te komen kijken, maar leuker nog, 

om mee te spelen. 

Graag tot ziens! 

 



Contributie betaald? 

Eind februari 2015 moesten nog 114 KBO leden 

hun contributie betalen. Ondanks alle goede af-

spraken waren zij hiermee dus al een maand te 

laat. 

Hoort u bij deze laatkomers of wanbetalers, zo u 

wilt? Maak dan het verschuldigde bedrag, € 

30,00 per KBO-lid zo snel mogelijk over naar 

bankrekening NL48 RABO 0170 4355 63 t.n.v. 

Penningmeester KBO Ruwaard.  

Twijfelt u of u al heeft betaald of zijn er andere 

vragen over de contributie? Neem dan contact op 

met penningmeester Tonn Broeksteeg, tel. 

(0412) 640418. Dan komen we er samen beslist 

wel uit. 

 

 
Informatie KBO Bridge 

Iedere donderdag middag is er bridgen in D’n 

Iemhof. 

Iedereen die van bridgen houdt kan hier aan 

deelnemen. 

Het bridge seizoen loopt van begin september tot 

begin mei. 

Bij voldoende belangstelling wordt ook in de zo-

mer door gebridged. 

De aanvangstijd is 13.30 uur . 

Inschrijven: van 13.20 - 13.30 uur 

Locatie:  D’n Iemhof   Ruwaard 

Op deze middag wordt vrij  gebridged, dus geen 

competitie. Om er toch een wedstrijd-element in 

te brengen worden de resultaten van die middag 

wel berekend. 

Wanneer  u een  middag niet kunt komen  of met 

vakantie bent, is geen probleem. U hoeft niet 

voor vervangers te zorgen. 

Wanner U lid bent van de KBO Ruwaard of van 

een andere KBO afdeling  kunt U gratis mee spe-

len.  

Graag willen wij U begroeten in D’n Iemhof. 

Wim v.d.Heijden 

Piet Banken  Tel. 0412-646108 

 

 

Webwinkel 

KBO Brabant heeft (natuurlijk; wie heeft dat 

tegenwoordig niet) een webwinkel, waar u als lid 

tegen (sterk) verlaagde prijzen artikelen kunt 

kopen die afgestemd zijn op ons, senioren. Denk 

aan tablets, telefoons, led-verlichting, elektrische 

fietsen en collectieve voordelen bij het inkopen 

van energie 

Kies www.kbobrabant.nl/webwinkel en zoek de 

grote lamp onderaan. Klik hier en u komt op het 

assortiment terecht. De kortingen kunnen vaak 

interessant zijn. 

Andere ingangen zijn kbobrabant.nl tabblad 

''Voordeel'' of via www.onsledenvoordeel.nl 

Het producten- en dienstenpakket kan, indien 

daaraan behoefte bestaat, in de toekomst verder 

worden uitgebreid. 
 

 

Vrijdag 13-02-2015 carnavalsfeest. 

Aanvang 13.00 uur met live muziek van Tom 

Meuwese die er onmiddellijk een gezellig feestje 

van maakte. 

Natuurlijk waren onze bingo gasten ook al aan-

wezig, want zij wilden natuurlijk die 11de bingo 

ronde met de hoofdprijs ter waarde van 56 euro 

binnen halen. Deze mooie prijs werd binnenge-

haald door de heer Peters. 

Alle aanwezigen genoten van roggebrood met 

Zeeuws spek en zult, wat in de loop van de mid-

dag verscheidene keren werd rondgedeeld. 

Consumptie bonnen werden door onze penning-

meester Tonn Broeksteeg voor 1 euro verkocht, 

goed voor alle drankjes. 

Na de bingo ronde waren er snel enkele van onze 

gasten op de dansvloer. 

Ook vandaag enkele leuke prijsjes voor de best 

of mooist verklede man, Manuel van Breda, 

vrouw Agnes Mali en koppel Jan en Cis van den 

Boogaard. Omstreeks 16.00 uur deed onze 

stadsprins Rene den urste met gevolg zijn intrede 

met de jeugdprins, dansgarde de Huppelkes en 

dweilkapel Dazeikoe. Na een woordje van de 

jeugdprins Luca den urste en een dankwoord 

voor de ontvangst van de stadsprins, ridderde 

deze Wiel Janssen, Els Minke en Piet Banken. 

Met de muziek van de dweilkapel werd omstreeks 

17.00 uur ons carnavalsfeestje afgesloten. 

Spijtig voor die genen die er niet waren, want 

ondanks de matige opkomst was het echt leuk en 

zo hopen we dat er volgend jaar enkele feest-

vierders meer zullen zijn.  

De carnavalscommissie. 

 

 

 

Motto voor het vroege voorjaar 
 

Het was mijn bedoeling slapende rijk te worden, 
maar ik kon de slaap niet vatten. 
 

 

 

http://www.kbobrabant.nl/webwinkel
http://www.onsledenvoordeel.nl/


Algemene jaarvergadering 

Op woensdag 29 april 2015 houdt KBO Ruwaard 

de jaarlijkse algemene vergadering. 

Ook dit jaar komen weer enkele bestuursleden in 

aanmerking om af te treden, dus mocht u kandi-

daat voor het bestuur willen zijn, geef u dan, 

gesteund door 5 handtekeningen, op. 

In ons volgende nieuwsblad wordt de agenda 

vermeld. 

 

 

Het klussenteam staat 

voor u klaar 

Beste leden  

Soms kom je er gewoon niet 

aan toe aan alle kleine klusjes 

in en om het huis, misschien 

ben je niet zo handig in be-

paalde zaken of heb je het gereedschap niet in 

huis, of laat de gezondheid het niet meer toe. 

Wij als klussenteam staan graag voor uw klaar 

om u een handje te helpen en zijn van vele 

markten thuis. 

Enkel voorbeelden zijn: 

Kleding herstel, huishoudelijke klusjes, PC onder-

steuning, loodgieterswerk, fiets reparatie, tim-

merwerk, tuin onderhoud, elektra, of andere 

klusjes er zijn er te veel om op te noemen. 

Hebt u een klusje welke we voor u kunnen uit-

voeren tegen een geringe vergoeding, dan kan u 

contact opnemen met onze coördinator  

Chris Jansen 0412-636271 of 06-25201450 
 

 

Carnavalsbingo in de soos op 

11-02-2015 

Voor de eerste keer een carnavalsbingo op 

woensdag voor carnaval in de grote zaal van d’n 

Iemhof. 

Inleg 11 euro, het carnavalsgetal als inleg, maar 

ook de veelvouden van 11 als prijzen. 

Met 41 personen gingen we van start om 14.00 

uur voor de eerste 10 ronden want de elfde ron-

de was op vrijdag omstreeks 13.30 uur met een 

hoofdprijs ter waarde van 56,00 euro. Zo werden 

alle ontvangen gelden omgezet in leuke prijzen. 

Lekkere hapjes werden rondgedeeld en Marietje 

Lagarde werd nog eens gefeliciteerd met haar 

90ste verjaardag en ontving het Nettorama 

taartje. 

Enkele leuk verklede gasten werden verrast met 

een kleine attentie. 

Mooist verklede man, Anton Rijkers, leukst ver-

klede koppel, Toos van der Lee met haar schoon-

dochter Nicole. 

Omstreeks 16.30 uur werd het laatste bingo ge-

tal getoond en ging men richting huis na een eer-

ste leuke carnavalsmiddag. Op naar volgend jaar 

met liefst meer deelnemers want hoe meer zielen 

hoe meer vreugde. 

 

Spelers regio-biljart KBO Ruwaard 

 

A SPELERS 

1 René van Hinthum (B) 4,000 BD.70 

2 Bart Verhoeven 2,832 85 

3 Frans van Bergen 2.827 85 

4 Piet Pennings 2.501 75 

5 Jan vd Berg 1.955 62 

6 Piet van Zandvoort  1.890 62 

7 René Doreleijers 1,836 62 

B1 SPELERS 

1 Jan vd Berg 1.955 59 

2 René Doreleijers 1,836 56 

3 Mart van Herpen 1,807 53 

4 Theo van Niftrik 7,756 53 

5 Jan Kloosterman 1,506 44 

6 Martin van Goor 1,263 41 

B2 SPELERS 

1 Piet Hendriks 1,894 56 

2 Lam van Nguyen 1,660 50 

3 Cor vd Vorstenbosch  1,593 47 

4 Gerrit van Bergen 1,432 44 

5 Jo Boeijen 1,299 41 

6 Marc Westerlinck 1,216 41 

C SPELERS 

1 Jaap den Engelsen 1.219 35 

2 Ton Broeksteeg 1.047 32 

3 André Verhoeven 1.047 32 

4 Joop Tode  1.025 30 

5 Rein Weber 0.970 30 

6 Martien vd Burgt 0.964 30 

7 Theo van Lent 0.752 30 

D SPELERS 

1 Joop Meijer 0,803 24 

2 Chris Jansen 0,768 22 

3 Theo van Lent 0.752 22 

4 Frans Kats 0.611 20 

5 Vera Verbeek  0.564 18 

6 Emile van Doornum 0,447 16 

7 Jan Glorie 0.418 16 

 

http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130603&klasse=L1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130214&klasse=L1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130200&klasse=L1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130416&klasse=L1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130199&klasse=L1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130203&klasse=L1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130435&klasse=L1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130199&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130435&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130205&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130206&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130212&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130204&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130062&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130437&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130534&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130418&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130399&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130563&klasse=L2&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130500&klasse=L3&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130209&klasse=L3&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130417&klasse=L3&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130219&klasse=L3&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130220&klasse=L3&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130215&klasse=L3&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130218&klasse=L3&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130604&klasse=L4&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130587&klasse=L4&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130218&klasse=L4&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130211&klasse=L4&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130436&klasse=L4&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130535&klasse=L4&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130217&klasse=L4&seizoen=2014-2015&d=71


          
 

Beste biljarters, 

Dit jaar is het voor de 2e keer dat we bandstoten 

organiseren. We spelen dit van september t/m 

april. 

We verdelen de leden, die zich opgegeven heb-

ben, in twee poules. 

Ook dit jaar is het spannend wie er gaat winnen. 

Als de nummers 1 en 2 van de poule bekend zijn, 

gaan we in april de kruisfinales spelen en dit wil-

len we onder het genot van een hapje en een 

drankje gaan afsluiten. 

We hopen dat bij de finales veel toeschouwers 

aanwezig zijn. 

De commissie bandstoten. 

 

DRIEBANDEN SPELERS 

1 René van Hinthum (B) 0,697 28 

2 René Doreleijers 0,379 16 

3 Martin van Goor 0,367 16 

4 Piet Pennings 0.325 14 

5 Theo van Niftrik 0,322 14 

6 Marc Westerlinck 0,286 12 

7 Lam van Nguyen 0,262 11 

8 Gerrit van Bergen 0,205 9 

 

De woensdagmiddag wandelgroep 

De wandelgroep is begonnen op 1 april 2009, nu 

bijna 6 jaar geleden. Kees Persoons, bij de mees-

ten van u welbekend, is onze leider. Hij laat ons 

iedere woensdagmiddag de mooie kanten van 

Oss en omgeving zien. Er zijn deelnemers bij die 

al van het begin af aan meelopen. Andere deel-

nemers die zich in de afgelopen jaren bij de wan-

delgroep hebben aangesloten doen dit al heel 

lang. Het is een heel gezellige groep. Meestal zijn 

we met ongeveer 10 mensen, soms meer, soms 

minder, afhankelijk van het weer. We starten 

iedere woensdagmiddag bij d’n Iemhof. De start-

tijd is om 14.00 uur. Degenen die aanwezig zijn 

gaan mee, die te laat komen hebben pech, vol-

gende keer beter. 

Het meelopen is geheel vrijblijvend, afmel-

den is niet nodig.  

De ene middag lopen we in Oss, bijvoorbeeld in 

Ussen, de Stelt, in de Geffense Bosjes of we gaan 

richting restaurant t’Putje. Er zijn ook middagen 

bij dat we bijv. Naar Herperduin, Slabroek of het 

Bomenpark gaan, soms nog verder weg naar Mill, 

Keent of de Groene Peel. Naar deze gebieden 

maken we gebruik van auto’s. 

De tijd die we lopen bedraagt ongeveer 1,5 uur, 

soms wat langer, soms wat korter. Er is meestal 

een rustpauze in een op de route gelegen restau-

rant of cafetaria, kosten 

voor eigen rekening. Na 

deze pauze gaan we weer 

richting d’n Iemhof, waar 

we tussen half vijf en 

kwart voor vijf aankomen. 

Tijdens het lopen praten we over van alles en 

nog wat, maken foto’s van de natuur of gebou-

wen, ieder seizoen heeft zijn aantrekkelijke kan-

ten. De meeste keren kunnen we terugkijken op 

een gezellige middag. Bij aankomst bij d’n Iem-

hof zeggen we elkaar gedag en tot de volgende 

week. Iedereen die belangstelling heeft en van 

wandelen houdt is van harte welkom.  

HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD. 

Corry Heisen.  

 

Extra ingelaste ledenvergadering 

Op 12 februari was er een extra 

ledenvergadering belegd. Ongeveer 90 leden 

waren aanwezig. 

Na de opening door de voorzitter waren er twee 

punten aan de orde 

1) Verhoging van de consumptieprijzen aan 

de bar ten gevolge van een  stijging van 

de inkoopprijzen bij de Stichting d'n 
Iemhof. 

2) Het bestuur vroeg en verkreeg het 

mandaat naar eer en geweten te 

onderhandelen en te beslissen betreffende 
zaken rond sluiting/verbouw/ nieuwbouw 

van d'n Iemhof/soos. 

 

Het volledige verslag van deze bijeenkomst is 

voor geïnteresseerden beschikbaar bij het secre-

tariaat. 

 

 

 

Samen uit eten. 

Er zijn veel inschrijvingen voor het etentje bij d’n 

Toei op vrijdag 27 februari, (als ik dit schrijf is 

het de 26e) Het zal best gezellig en lekker zijn. 

De volgende keer is pas over 2 maanden, U leest 

hierover in het volgende nieuwsblad 

 

 

http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130603&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130435&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130204&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130416&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130206&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130563&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130437&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=pr&bondsnr=130418&klasse=D1&seizoen=2014-2015&d=71


Paasmiddag: dinsdag 31 maart. 

We gaan natuurlijk weer een gezellige paasmid-

dag houden met advocaat en slagroom en ge-

kleurde eieren, maar helaas kan Ria van de Doe-

len, vanwege een noodzakelijke hernia-operatie, 

dit jaar geen workshop geven in bloemschikken. 

We gaan op zoek naar een andere paas-activiteit 

en maken er met elkaar toch een gezellige mid-

dag van. Wij wensen Ria heel veel sterkte en een 

spoedig herstel. 
 

 

Liederentafel in D’n Iemhof 

Op donderdag 12 maart 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 er deze 

keer de lente verwelkomen en afscheid nemen 

van de winter met een keur aan liedjes van vroe-

ger en nu, zodat er voor iedereen volop te zingen 

zal 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. Dus 

graag tot 12 maart in de grote zaal van D’n Iem-

hof, Sterrebos 35 te Oss! 

Noteert u alvast de datum voor april, want het 

nieuwsblad komt dan later in uw brievenbus. 

Op donderdag 9 april as. wordt weer de maan-

delijkse liederentafel gehouden. Het Iemhof 

Combo en de beide zangeressen staan weer ga-

rant voor een leuke avond met veel leuke liedjes 

van vroeger en nu. 
 

 

Werkgroep ledencontact 

Deze groep vrijwilligers behoudt de contacten 

met zieken en kroon-jarigen. 

De leden  van deze groep zorgen voor felicitatie-

bezoeken bij 80+ers, versturen een 

felicitatiekaart als u ouder wordt dan 80 en 

komen op ziekenbezoek als u dat prettig vindt. 

Uiteraard worden alle leden gevraagd aan de 

coördinator te melden als een bekende / KBO-lid 

(ernstig) ziek is. 

Contact: Joke Berens tel; 634927 
 

 

KBO heeft iets nieuws voor U 

Heeft u nog oude/ nieuwe foto’s liggen waar niet 

veel meer naar gekeken wordt, 

of heeft u ze misschien op een pc staan. 

Dan hebben wij voor u de oplossing. 

Er is  iemand  die uw foto’s tegen een kleine ver-

goeding op een DVD kan zetten zodat u makke-

lijk  van uit uw luie stoel uw foto’s kan bekijken 

op uw PC of TV. 

Heeft U  interesse hiervoor laat het me dan we-

ten,  dan kan ik het voor  u verzorgen. 

Kosten hiervoor zijn € 4.50 tot 40 foto’s per DVD 

voor meer foto’s ( prijs in in overleg)   

Chris Jansen  06-25201450 
 

 

Seniorengym 

Op dinsdagmiddag is er in de grote zaal van de 

Iemhof altijd gelegenheid om te gymen voor se-

nioren. Dit wordt georganiseerd door de Rigom 

en staat onder leiding van een fysiotherapeute. 

Zoals u wel weet is bewegen heel belangrijk voor 

uw gezondheid, en zeker als u last hebt van ar-

trose, hoge bloeddruk, suikerziekte ed. Maar ook 

bij beginnende parkinson of dementie of na een 

(lichte) hersenbloeding is het belangrijk om zo-

veel mogelijk te blijven bewegen en bent u dus 

van harte welkom. De gymlessen vinden lopend 

en staand plaats en deels ook zittend, met wat 

muziek en een spel als afsluiting. Het is geen 

sporten, u komt er niet zwetend vandaan, maar 

u beweegt mee zoveel als dat voor u mogelijk is. 

De kosten zijn laag, door subsidie, nl. ca. 30 € 

voor 20 lessen per half jaar. 

Kom vrijblijvend eens meedoen met ons en drink 

na afloop gezellig een kopje koffie mee in de soos 

van de KBO. 

Tijden: dinsdag 13.30 en 14.30 ( 2e groep is bij-

na vol). 

Mieke 
 

 

Informatiegids voor senioren 

De RIGOM heeft weer een nieuwe gids uitge-

bracht met heel veel interessante informatie voor 

senioren. En dan moet u denken aan informatie 

over de RIGOM zelf, over wonen, welzijn, zorg 

financiën en vervoer. 

Deze gids kunt u bestellen via tel. (0412) 653232 

of even ophalen bij de RIGOM, Schadewijkstraat 

6 in Oss. 
 

 

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. 



Vallen...... (of niet !!!!!) 
Bent u al eens met uw armen vol van de trap af 
gela........ (of bijna) 

Doe er iets aan !!!!!!!!!!! 

Een dubbele leuning kan veel ongelukken 

voorkomen. 

Ons klussenteam kan u adviseren en de 
voorziening aanbrengen. 

Neem contact op met Chris (636271) en hij weet 

wat te doen. 

Wordt vervolgd.................. 
 

 

Nieuwe leden 

Het komt voor, dat u zich als nieuw lid opgeeft, 

telefonisch, via vrienden of familie, per e-mail 

enz. 

U krijgt dan te allen tijde een aanmeldings-

formulier, met het verzoek ontbrekende gegevens 

in te vullen en het formulier te retourneren naar 

het secretariaat. 

Dat gebeurt niet altijd, zodat gegevens als 

verjaardagen, e-mailadressen, telefoonnummers 

niet in het leden-systeem worden opgenomen.  

U krijgt dan bijv. ook geen verjaardagsmelding in 

“t Nieuwsblad”. 

Als u een nieuw lid aanmeldt, vraag dan ook 

geboortedatum, e-mail-adres, telefoonnummer 

etc. 

Het secretariaat verzorgt de inschrijving. 

 

 

Wij feliciteren met hun kroonjaar: 

Sorry, 
In het februarinummer van 't Nieuwsblad zijn een 

aantal kroon-jarigen vermeld, die hun feest in 

maart vieren  

Dit stond er niet bij ….............sorry, zullen we 

wel doen. 
 

In april zijn jarig: 
 

95 jaar mevr Kuijpers-v.Himtum 

85 jaar mevr v. Gestel-Ansems 

80 jaar mevr Winia  

75 jaar mevr Gooiker-Bergmans 
 mevr Hoogeveen-Bakker 

70 jaar dhr Janssen 

 dhr Meerts 

Ontdekt u foutjes in de opgave; staat u er niet bij 
of wilt u niet vermeld worden, meldt dit bij het 

secretariaat. 

 

 

 

 

 

 

De postzegelclub. 

De club bestaat al sinds de oprichting van de 

KBO Ruwaard. Op dit moment hebben we onge-

veer 25 leden en nieuwe leden zijn altijd welkom. 

Op iedere eerste woensdag van de maand tussen 

13.30 uur en 17.00 uur zijn wij actief in D’n Iem-

hof. Daar kan dan alles worden geruild, gekocht 

en verkocht. Alle landen van de wereld, ook be-

tere zegels uit  Nederland. Er is altijd wel iets wat 

je zou willen hebben. Als u iets wil weten over 

postzegels of zomaar wil komen kijken, loop dan 

gerust binnen. 

De toegang is gratis en lid worden kost u niets. 

Geef dit dus door aan familie, vrienden en be-

kenden. 

Informatie Wim Frickel 0412635483 

wfrickel@gmail.com 

Hartelijke groet en tot ziens. 
 

 

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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