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Agenda april / mei 

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 

di  05 mei  Iemhof gesloten 

wo  06 mei 13.00 uur postzegelbeurs 

do  14 mei Hemelvaartsdag    (soos dicht –  
               15 mei ook) 

wo  20 mei 14.00 uur kienen 

do  21 mei 19.30 uur liederentafel 

do  28 mei 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Belastingservice. 

Ook dit jaar hebben 

weer velen van u van de 

mogelijkheid gebruik 

gemaakt om de belas-

tingaangifte in te laten 

vullen door onze ser-

vice. 

Dank zij de VIA (vooraf ingevulde aangifte) 

verliep het allemaal veel sneller. 

Het programma zorgde bij het opstarten wel voor 

enige problemen, maar dank zij de inzet van on-

ze vrijwilligers lukte het toch om op 5 maart te 

starten. 

Piet Hoven was er als invaller ook bij en met wat 

hulp verliep bij hem ook alles goed. 

Voor Piet was het computertechnisch wel zwaar. 

Hij wil toch nog als reserve beschikbaar bijven.  

Ons rest dus veel dank aan Tonn, Frans en Piet. 

 

Een pluim voor het team, dat, hetgeen velen an-

deren niet lukte,  toch meteen van het begin af 

aan goed met het programma overweg kon. 

Jo van Amstel, coördinator. 

Agenda algemene ledenvergadering 

KBO Ruwaard 29 april 2015 
  1  Opening door de voorzitter 

  2  Vaststellen van de agenda 

  3  Mededelingen 

  4  Korte leespauze 

  5  Notulen van de jaarvergadering 2014  

(ligt op de tafels) 

  6  Jaarverslag 2014 ( is uitgedeeld) 

  7  Verslag van de penningmeester 

  8  Verslag kascommissie 

  9  Verkiezing nieuwe leden kascommissie 

10 Bestuursverkiezing 

11 Activiteiten / reisjes / voorlichtingen 

  Pauze 

12 50 jarig jubileum 2017 

13 Plannen 2015 – 2017  Nieuwbouw/verbouw  

      Iemhof 

14 Gasten aan het woord / RIGOM geeft info  

    Broemvoorlichting 

15 Rondvraag 

16 Sluiting door de voorzitter 

 

Ad agendapunt 10: 

Aftredend als bestuurslid is Wiel Janssen. Hij is 

herkiesbaar. 

Ook aftredend is Tonn Broeksteeg. Indien er geen 

nieuwe penningmeester zich aandient, vraagt hij 

de a.l.v. toestemming voor een nieuwe periode 

als bestuurslid. 

Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen 

zich tot uiterlijk 24 april melden bij het 

secretariaat, met minimaal 5 handtekeningen die 

hem/haar ondersteunen. 
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Geheugentraining voor senioren  

    in Oss 

Leer van braintrainer en geheugensporter Rick de 

Jong.  

Op 23 maart 2015 behaalde breintrainer Rick de 

Jong een Europees record door uit zijn hoofd 

22612 getallen van het 

wiskundig getal Pi op te 

noemen.                            

Het lijkt onwerkelijk maar 

de hiervoor gebruikte on-

derliggende geheugentechnieken zijn in te zetten 

voor heel praktische doeleinden. Zoals het ont-

houden van namen en gezichten, data en pinco-

des onthouden en niet vergeten waar voorwer-

pen zijn neergelegd. En natuurlijk om het brein 

fit te houden.  

Rick houdt geheugentrainingen voor senioren in 

Oss. Grijp deze kans om het brein fit te krijgen 

en te houden. En ook om te leren om signalen 

van een dementie ziekte te herkennen. Maar bo-

venal om in een kleine groep leuke en nuttige 

geheugentrainingen te ervaren.  

Trainingsdata: 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni 2015; 

Kosten: €45,- per inschrijving (nog geen €10.- 

per training) 

Tijdstip: elke training is van 10.00-12.00 in Ru-

waard in Oss. 

Aanmelden via 06-13003349 of mail: 

rick@hetgeheugenvannu.nl 

Neem ook eens een kijkje op: 

www.hetgeheugenvannu.nl 

 

Ledenpassen 

U hebt bij de vorige ONS een nieuwe ledenpas 

ontvangen. Er zaten een paar foutjes in, maar 3 

of 4 op de 550, dus dat viel mee. 

Hebt u geen pas ontvangen of een verkeerde ( 

naam niet goed), laat dat even weten. Het is zo 

hersteld. 

Zij, die bij ons gastlid zijn, hebben hun pas 

gekregen van de primaire afdeling. Zo niet geef 

het door, ook daar is iets aan te doen. 

Nieuws van onze biljarters. 
STAND PER RUWAARD TEAM IN DE REGIO 

COMPETITIE. 

PL TEAM GS MP %-CAR 

1 Ruwaard B2 27 943 89.58 % 

2 Sacrament B1  26 935 91.39 % 

3 BV Lith B1  27 935 88.46 % 

4 Sacrament B2  27 930 88.86 % 

5 BV Macharen B 27 925 87.93 % 

6 OW Reek B1  26 920 90.02 % 

7 Ruwaard B1 27 912 86.9 % 

8 B.d.H. B1 26 908 89.01 % 

9 Ussen B1 27 908 86.35 % 

10 BV Schaijk B2  26 902 89.27 % 

11 Oss-Zuid B1  27 897 85.6 % 

12 Don Bosco B2  26 889 87.68 % 

13 BV Oijen B1  26 888 88.45 % 

14 Vlashoek B1  26 879 87.26 % 

15 BV Schaijk B1  26 878 86.78 % 

16 Don Bosco B1  25 875 89.71 % 

17 BV Schaijk B3  26 858 85.4 % 

          

15 Ruwaard A1 31 769 83.88 % 

17 Ruwaard C1 28 896 82.55 % 

12 Ruwaard D1 27 854 81.12 % 

9 Ruwaard DB1 22 527 80.82 % 

 

Na 27 wedstrijden staat het B2 team als hoogst 

geklasseerde team van KBO RUWAARD in de re-

gio competitie. Met nog vijf wedstrijden te spelen 

maken zij als enige van onze teams nog kans om 

een regioprijs in 2015 te winnen. Mogelijk beha-

len zij een derde misschien zelfs nog wel een 

tweede plaats in de eindstand. Wij wensen jullie 

nog vijf winstpartijen en een mooi eindklasse-

ment. 

Een gedreven B2 speler. 

 

Samen uit eten. 

In deze maand gaan we weer samen uit eten, en 

wel op vrijdag 24 april. We gaan naar restaurant 

v.d. Schoot, om 18.30 uur. Als u mee wilt gaan 

graag even een telefoontje (642369) en zo nodig 

wordt er voor vervoer gezorgd. ( € 1,00 enkele 

reis). 

http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=308&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=309&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=303&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=310&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=306&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=307&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=301&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=367&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=346&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=305&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=355&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=304&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=311&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=345&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=354&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=347&compid=12&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=297&compid=11&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=357&compid=13&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=330&compid=14&poule=A&district=71
http://www.biljartpoint.nl/index.php?page=teamdetail&team_id=370&compid=10&poule=A&district=71
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Toneelclub Durf te spelen 

Eindelijk was het zover. Na maandenlange repeti-

ties en twee testoptredens kon Durf Te Spelen op 

24 en 25 maart voor een bijna uitverkochte zaal 

het stuk “Het Wel en Wee in het dorpje Ee.” op 

de planken brengen.  

 

DTS is een kleine toneelclub die onder de vleu-

gels van KBO Ruwaard aan de weg timmert. De 

regie van nu ligt in handen van Wil Segers, een 

duizendpoot die het beste in iedereen naar boven 

kan halen. Elk jaar in september beginnen de 

voorbereidingen voor de opvoering in d’n Iemhof. 

Tijdens de wintermaanden wordt er gewerkt aan 

het leren van de teksten, het uitwerken van het 

decor en het perfectioneren van het spel. 

Dit seizoen was een moeilijk seizoen. De bedoe-

ling was om een klucht te gaan uitvoeren, met in 

totaal tien spelers. In oktober echter vielen enke-

le DTS leden door verschillende oorzaken uit en 

kon de geplande klucht niet meer uitgevoerd 

worden. Maar er werd een oplossing gevonden! 

Een aantal korte sketches werd uit de kast ge-

haald en de rollen werden opnieuw verdeeld. In 

november werd de ploeg versterkt met een 

nieuw, vers lid. De losse sketches werden door 

Wil voorzien van een aantal tussensketches, zo-

dat het als een geheel begon te lijken. Als titel 

werd gekozen voor ‘Het wel en wee in het dorpje 

Ee.’ Het dorpsleven biedt altijd mogelijkheden 

om toneel op te baseren. En zo geschiedde. Er 

werden een aantal historische feiten toegevoegd, 

er werd een link gelegd tussen Oss en Ee en zie-

daar, de opvoering kon doorgang vinden. Geluk-

kig kon men in februari nog een nieuw lid ver-

welkomen, die echter zelf aangaf nog niet te wil-

len en kunnen meespelen.  

Bij de uitvoering in d’n Iemhof moest op het laat-

ste moment toch nog geïmproviseerd worden. 

Door familieomstandigheden konden twee spelers 

op het laatste moment niet meespelen. Met wat 

kunst en vliegwerk zijn hun rollen nog verdeeld 

onder de overige spelers. Het publiek heeft hier-

van weinig of niets gemerkt. DTS kan terugkijken 

op een geslaagde uitvoering. 

 

Voor het komend seizoen hopen zij weer een 

klucht te kunnen opvoeren. Op de eerste maan-

dag van september starten zij weer met de repe-

tities. Op dit moment zijn er voldoende leden om 

te kunnen starten, maar de zorgen voor de toe-

komst blijven. Vandaar ook de oproep aan alle 

KBO leden om toe te treden tot dit vrolijke gezel-

schap. Elke maandagmorgen tussen 10 en 12 

kunt u komen kijken of toneel ook voor u een 

zinvolle tijdbesteding kan zijn. u hoeft niet te 

kunnen spelen, spelen kunt u leren. En als spelen 

niet uw ding is kunt u ook worden ingezet voor 

decor, souffleren, kostuumontwerp of wat er ver-

der te doen valt. 

Kom dus zeker eens op een repetitie kijken, al is 

het alleen maar voor de gezelligheid. 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? 

Bel eens naar Dirk Kramer 0412-632509 of mail 

dy.kramer@hetnet.nl  

Graag tot ziens! 

 

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. 

 

 

mailto:dy.kramer@hetnet.nl
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Terugblik op de paasmiddag. 

Dinsdag 31 maart vierden we onze paasmiddag 

in een overvolle soos. Jammer alleen dat de 

meeste mensen kwamen om te biljarten, te 

gymmen of te schaken. Maar het was zeker ge-

zellig, en de door het bestuur geverfde eitjes en 

de overige lekkernijen vonden goed aftrek. In 

plaats van de bloemschik workshop was er nu 

een quiz met vragen rond het paasfeest, maar 

ook algemene vragen. De eerste prijs ging naar 

Martien Peters. Tussendoor werd er advocaat met 

slagroom geserveerd. En Wiel bracht een paas- 

verhaal. Al met al  toch een geslaagde middag. 

Maar…. Als het nieuwsblad bij u binnenkomt, zet 

dan de data van bijeenkomsten meteen in Uw 

agenda.   

 

 

Het klussenteam staat voor u klaar. 

Beste leden,                        

Soms kom je er 

gewoon niet aan toe 

aan alle kleine klus-

jes in en om het 

huis, misschien ben 

je niet zo handig in 

bepaalde 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. Enkele voorbeelden zijn: Kleding 

herstel, huishoudelijke klusjes, PC ondersteuning, 

loodgieterswerk, fiets reparatie, timmerwerk, 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 kunt u 

contact opnemen met onze coördinator  

Chris Jansen 0412-636271 of 06-25201450 

 

 

 

“Ravenstein is prachtig” 

Aldus Wim Daniëls, Brabants taalkundige en tv-

columnist in zijn boek Groeten uit Brabant. Hij 

genoot van de kasseistraten en de vele histori-

sche gebouwen. Velen van u zullen het eens zijn 

met Daniëls, maar….wat weet u eigenlijk van de 

geschiedenis en de monumenten in dit vesting-

stadje?  

Weet u dat Ravenstein 400 jaar lang Duits gebied 

was en in de 17e en 18e eeuw een katholieke en-

clave in protestants gebied? Wat is het verhaal 

achter de barokke Sint Luciakerk die uniek is 

voor Nederland? En waarom werd er eerder een 

protestantse kerk gebouwd?  

Geniet en leer meer van Ravenstein tijdens een 

stadswandeling onder leiding van een gids van de 

Heemkundekring Land van Ravenstein. Met onze 

coördinator kunt u een passende wandeling af-

spreken, eventueel met een bezoek aan de leer-

looijerij, de kerken of de vestingwerken. 

Duur wandeling: circa anderhalf uur; Prijs: zie 

website www.heemkunderavenstein.nl 

Inlichtingen: 06 36000252, stadswandelin-

gen@heemkunderavenstein.nl 

Website: www.heemkunderavenstein.nl. 

Open wandeling: iedere tweede zondag van de 

maand kunt u zonder te reserveren deelnemen 

aan een “open wandeling”. Tijd: van 11.00 tot 

12.30 uur. Start wandeling: de stadspomp in de 

Marktstraat. 

Dagje Ravenstein 

Wilt u een wandeling combineren met een be-

zoekje aan het Museum voor vlakglas en emaille-

kunst of Stellingmolen De Nijverheid, neem dan 

contact op met het Toeristisch Informatiecentrum 

Ravenstein (TIR) voor een “Dagje Ravenstein”. 

Het TIR is van 1 april t/m 30 september geopend 

op dinsdag t/m zondag van 11:00 uur tot 16:00 

uur. In de maanden oktober t/m maart kunt u 

alleen op zaterdag en zondag van 12:00 tot 

16:00 uur het TIR bezoeken. 

telefoon: 0486- 411306;  

e-mail:info@toerismeravenstein.nl;  

website:www.toerismeravenstein.nl 

mailto:stadswandelingen@heemkunderavenstein.nl
mailto:stadswandelingen@heemkunderavenstein.nl
http://www.heemkunderavenstein.nl/stadswandelingen
mailto:info@toerismeravenstein.nl
http://www.toerismeravenstein.nl/
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Reizen en reisjes. 

Inschrijven reisjes op maandag 15 juni om 

14.00 uur, in de soos in d’n Iemhof. 

 

Woensdag 08 juli, 14.00 uur, bezoek aan boer-

derij terras “het Venster in Vinkel . We worden 

hier ontvangen met koffie/thee en appeltaart. 

Vanuit de zichtstal kun je zien hoe een varkens-

houderij gerund wordt. Zo kun je een kijkje ne-

men bij de guste en dragende zeugen en bij de 

kraamzeugen met de pas geboren biggetjes. 

Eventueel kunnen we nog een bezoek brengen 

aan de 3 deuren verderop gelegen beeldentuin      

“de Bundel”. 

Prijs: € 6,00 inclusief vervoer, geeft u s.v.p. bij 

inschrijving aan of u kunt rijden? De chauffeurs 

krijgen een onkostenvergoeding en routebe-

schrijving. 

 

Woensdag 05 augustus, bezoek aan het Oer-

tijd- Museum in Boxtel. Lopend onder de groot-

ste potvis van Nederland zie je de hele oer- ge-

schiedenis van Nederland aan je voorbij trekken. 

Ook hier worden we ontvangen met koffie/thee 

en iets lekkers erbij. 

Prijs: € 15,00 inclusief vervoer, geeft u s.v.p. 

bij inschrijving aan of u kunt rijden? Chauffeurs 

krijgen onkosten vergoeding en routebeschrij-

ving.. 

 

Dinsdag 25 augustus, jaarlijkse dagreis, 

Smokkelroute door de Kempen. Vertrek rond 

9.00 uur richting Eersel en bezoek aan museum 

“de acht zaligheden” waar we worden ontvangen 

met 2x koffie en 1x gebak en een dvd over de 

Kempen. Daarna vertrekken we richting Mol-

Postel en gaan  naar restaurant de Kaasboerin 

voor de koffietafel met kroket. Om 13.30 uur 

komt de gids in de bus en neemt u mee voor de 

smokkelroute door de Kempen. u krijgt ook nog 

een pentekening uitgereikt. Daarna nemen we 

afscheid van de gids en vertrekken vanuit Mol-

Postel naar Valkenswaard, een leuke plaats, waar 

we enige tijd vrijaf hebben. Om 17.30 uur rijden 

we naar Nistelrode waar we bij partycentrum ‘t 

Maxend een uitstekend 3-gangen menu krijgen. 

Het belooft een leuke dag te worden voor een 

zeer vriendelijk prijsje. Wit u aangeven of u een 

dieet heeft? 

Prijs:  € 45,00 en introducé € 55,00.  Annu-

leringsverzekering:  € 2.00, dit is vrijblijvend. 

Als u met een goede reden de reis moet annule-

ren, dan krijgt u uw geld terug.  

 

 

Jeu de boule 

De KBO Kring Maasland organiseert dit jaar weer 

een jeu de boule feestje en wel op woensdag en 

donderdag  17 en 18 juni op sportpark De 

Rusheuvel. 

Als u mee wilt doen kunt u zich, graag 

schriftelijk, opgeven vóór 16 mei bij het 

secretariaat onder vermelding van uw 

voorkeursdag en betaling van € 5. ( niet-KBO 

leden € 10). 

Bij slecht weer zal er binnen gespeeld worden, 

wat wel consequenties heeft op het aantal 

spelers. 

 

 

Motto voor de meimaand 

Kijk niet teveel in het verleden, maar meer in de 

toekomst. Daar zal je de rest van je leven in 

moeten vertoeven. 

 

 

Afsluiting liederentafelseizoen 

    in D’n Iemhof 

Let op: gewijzigde datum  

i.v.m. Hemelvaartsdag!!! 

Op donderdag 21 mei as. gaan we  in D’n Iem-

hof te Oss weer het liederentafelseizoen 14/15 

afsluiten. Acht reuze gezellige en drukbezochte 

zangavonden gingen hieraan weer vooraf en deze 

negende keer gaan we er natuurlijk een extra 

mooi feest van maken. Daarom zal er weer een 

keus van mooie nummers van vroeger en nu uit-
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gevoerd gaan worden van een kwaliteit een slot-

avond waardig!  

En zoals de traditie nu eenmaal wil zal ook het 

bekende C-manskoor uit Nuland weer optreden 

met een aantal zeemansliederen die zodanig ge-

bracht gaan worden dat iedereen ze gemakkelijk 

mee kan zingen. 

Dus wordt het ook deze keer in D’n Iemhof weer 

een heel gezellige en gevarieerde zangavond. 

 

Sluit u aan bij onze vaste groep bezoekers, u 

bent van harte welkom! En omdat het voor dit 

seizoen de laatste avond is, mag u hem beslist 

niet missen! 

  

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 21 mei in de 

grote zaal van D’n Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 

 

Uitnodiging 

Alle inwoners in Noordoost-Brabant kunnen vanaf 

24 april 2015 gebruik maken van de nieuwe web-

site www.ikwilvervoer.nl 

Het Servicepunt Regiotaxi heeft op verzoek van 

de Provincie en de 12 gemeenten van Noordoost-

Brabant in samenwerking met Go About deze 

website ontwikkeld om verschillende vormen van 

vervoer samen te brengen.  

Naast het openbaar vervoer, de fiets en de 

(deel)auto worden ook de Regiotaxi, vrijwillige 

hulpdiensten en lokale vrijwilligersinitiatieven 

getoond. 

Wij presenteren deze website op ludieke en fees-

telijke wijze op: 

vrijdag 24 april 2015 van 15.30 – 18.00 uur in 

het gemeentehuis Oss aan de Raadhuislaan 2 te 

Oss. 

Bestuursvoorzitter wethouder Jeroen Joon ver-

richt de officiële ‘opening’.  

Er is een feestelijke markt waar diverse aanbie-

ders van de lokale en regionale vervoersmoge-

lijkheden zich aan u voorstellen. 

Graag nodigen wij u uit om met ons te toasten 

op dit nieuwe initiatief van de regio Noordoost-

Brabant om haar inwoners voortaan slim op reis 

te laten gaan! 

Wij hopen u te mogen begroeten op 24 april 

2015! 

 

Wij feliciteren met hun  

kroonjaar in mei  

90 jaar mevr Lange-Meeuwsen 

85 jaar mevr Govers 

 mevr v.d.Klink 

 mevr v.d.Lee-v.Grunsven 

 dhr Maasacker 

 dhr Tinnebroek 

80 jaar mevr v.d.Zanden 

75 jaar mevr Blom-Voogd 

 mevr de Vries-v.Santen 

70 jaar dhr v. Niftrik 

 mevr v.d.Steen 

Mocht u foutjes ontdekken in deze opgave 

staat u er niet bij, of wilt u er niet bijstaan, 

meldt dat even aan het secretariaat. 

 

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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