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Agenda 

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 

do  28 mei 13.30 uur jeu de boules toernooi  

                 (samen met Sterrebos) 

 
di en do 02 en 04 juni aspergediner in de  

                     Sterrebos  

wo 03 juni 13.30 uur postzegelbeurs 

zo 07 juni  KBO jarig – 48 jaar 

di 09 juni 20.00 uur Bingo in de Sterrebos 
ma 15 juni 14.00 uur inschrijven zomer- 

   activiteiten en dagreis 

wo 17 juni 14.00 uur kienen 

ma  22 juni  vijfdaagse vakantiereis 
 

 

Jeu de boule / sjoelen 

Er zijn 2 groepen jeu de boulers, t.w. de 

di(nsdag) groep en de do(nderdag) groep. 

In november, als het buiten stil ligt, gaan we met 

z’n allen gezellig uit eten (in de Spil). En zo hou-

den de 2 groepen dan toch contact met elkaar. 

De dinsdag-groep van het jeu de boule vond, dat 

ze bij slecht weer niet achter de geraniums 

moest gaan zitten. Ook in de wintermaanden 

gaat het jeu de boule niet door en dus is het idee 

ontstaan om naar D’n Iemhof te gaan om daar te 

sjoelen. 

Ook de donderdag-groep gaat sjoelen maar dan 

in de Sterrebos. 

In D’n Iemhof is het is altijd druk want de biljar-

ters zijn ook aanwezig. Maar zij hebben geen last 

van ons en wij niet van hen. 

De behaalde punten worden nauwkeurig bijge-

houden en we zijn lekker fanatiek bezig met z’n 

allen. Bij het tellen van de uitslag gebruiken we 3 

viltjes, maar dat blijkt niet altijd even goed te 

werken. Er wordt natuurlijk ook veel ”geklept”. 

Enfin, nu hebben we afgesproken om maar 

steeds hardop de rondes te noemen. We hebben 

veel lol met elkaar en dat is het belangrijkste. 

Omdat er 2 groepen zijn kunnen we wellicht nog 

een iets samen organiseren om met of tegen el-

kaar te spelen. 

Hoe dan ook, we hoeven ons niet te vervelen, 

want we blijven jeu de boule spelen en bij slecht 

weer sjoelen. Bovendien bevalt het sfeertje in 

D’n Iemhof  ons prima en hopen we daar nog 

lang te kunnen sjoelen. 

Leny en Ria 

 

 

Maaslands senioren orkest 
Iedereen die de laatste jaren onze kerstviering 
hebben meegemaakt, kennen ze. “Ons” 

Maaslands Senioren orkest. 

Ieder jaar spelen ze weer de sterren uit de lucht, 

en nog steeds zijn ze een graag geziene en 

gehoorde gast. 
Maar ook bij hen gaan de kosten steeds hoger 

worden en wordt het moeilijk daar dekking voor 

te vinden. 

Het plan is een kring ”Vrienden van het MSO” op 
te richten. 

Hiervoor geeft het orkest op 28 september een 

vriendenconcert in het repetitielokaal in Heesch. 

In het volgend nummer ven 't Nieuwsblad 
informeren wij u uitgebreider over het plan. 

 

 

Plaats een zoekertje gratis. 

Leden die in een KBO Ruwaard activiteit zitten, 

graag ook van jullie reacties en jullie verhalen. 
Evenals standen en of uitslagen van wedstrijden 

of wedstrijdjes? 

Bezorg alle teksten aan een der bestuursleden of 

geef het af aan de bar met vermelding van ver-

haal voor het nieuwsblad of mail het rechtstreeks 

naar wjm.janssen@zonnet.nl 

Redactie Nieuwsblad. 

 

 



 
 

 

Afsluiting liederentafelseizoen in  

      D’n Iemhof 

Let op: gewijzigde datum i.v.m. Hemel-

vaartsdag!!! 

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 num-

mers van vroeger en nu uitgevoerd gaan worden 

van een kwaliteit een slotavond 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! 

 

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. 

Jeu de Boules Toernooi voor de seni-

oren uit de Ruwaard en KBO-leden 
Op donderdagmiddag 28 mei is er 
wederom een individueel toernooi 

voor de liefhebbers van het 

spel Jeu de Boules. Dit zal 

gespeeld worden op de baan bij de 
Brederodestraat/ Sterrebos. Zijn er veel aanmel-

dingen van senioren uit de Ruwaard dan kan 

dinsdagmiddag 26 mei erbij getrokken worden.  

We willen starten om 13.30 uur. 
Wilt u deelnemen aan dit toernooi dan kunt u 

zich opgeven bij:  

dhr. van Amstel tel. 481612  

vanamsteljo@gmail.com  

of  
bij Sonja Haven tel. 668003    

sonja.haven@brabantzorg.eu 

 

Wel graag vòòr 20 mei.  
Met vriendelijke groet,  

Jo van Amstel 

Sonja Haven 
 

 

Woordje van de redactie. 

Ik wil beginnen met een vraagje aan jullie allen. 

Hoe vinden jullie dat het nieuwsblad er nu uit-

ziet? Hopelijk kunnen jullie nu genieten van en-

kele extra weetjes en krijgen jullie toch wat meer 

te lezen. Daarom durf ik jullie ook de vraag te 

stellen zend zelf een berichtje naar onze redactie 

en wij zullen het met plezier voor jullie plaatsen 

in het volgende nieuwsblad. Evenals voor onze 

nieuwe rubriek vraag en aanbod zijn jullie van 

harte uitgenodigd iets te plaatsen, en dat kan 

zijn om iets te koop aan te bieden tot een vraag 

om iets te kopen. Of bent u misschien op zoek 

naar een maatje om eens een wandeling te ma-

ken, een fietstocht of misschien alleen maar een 

kopje koffie te drinken.  

 

BOWEN THERAPIE 
Een effectieve behandeltechniek bij 
 
 Pijnklachten 

 Spier- of gewrichtsklachten 

 Rug-, nek-, schouderpijn 

 Bekken-, knie-, voetklachten 

 Stress, burn-out, depressie 

 Artrose, reuma, fibromyalgie 

 Hooikoorts en darmklachten 
  
MARGRIET MEDICAL WELLNESS 
Oostenakkerstraat 7 Oss |0412 657880 
www.margriet-wellness.nl 
Veel zorgverzekeraars vergoeden 

 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
mailto:sonja.haven@brabantzorg.eu


Koersballen bij de KBO Ruwaard. 

Met veertienleden wordt elke vrijdag namiddag 

van 14.00 tot 16.30 uur koersbal gespeeld in 

onze soos. We beginnen met nummers te loten 

om zo doende een wedstrijd in elkaar te kunnen 

steken zodat wij allen tegen elkaar uitkomen. Zie 

hier de resultaten van vijf speelronden tussen 6 

februari en 20 maart 2015. 

 1 Jo Kersten  144 pnt 

 2 Tiny Wildenberg 137 pnt 

 3 Nel van Heeswijk 126 pnt 

 4 Marietje Lagarde 100 pnt 

 5 Leida Oosterveen   87 pnt 

 6 Rien Zwiers   82 pnt 

 7 Jo Hendriks   81 pnt 

 8 Mary Frickel   80 pnt 

 9 Riet Neelen   79 pnt 

10 Wim Boeyen   77 pnt 

11 Cris Zwagemakers   59 pnt 

12 Dinie Meeuwsen    38 pnt 

13 Janna Bogaard   33 pnt 

14 Dimp Derven   14 pnt 

De plaatsen 11-12-13 en 14 hebben niet alle 

wedstrijden meegespeeld dat is de reden dat ze 

op de laatste plaatsen staan, doch niet dat ze 

slecht hebben gespeeld. Indien er nog leden zijn 

in onze KBO afdeling , iedereen is welkom om 

mee te doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

Groetjes Jo en tot vrijdag. 

 

 

KBO Heeft iets nieuws voor U 
Hebt u nog oude of nieuwe foto’s liggen waar niet 

veel meer naar gekeken wordt, 

Of hebt 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 gemak-

kelijk van uit een luie stoel uw foto’s kan kijken 
met uw PC of TV 

Hebt u interesse hiervoor laat het me dan weten, 

dan kan ik het voor u verzorgen. 

Kosten hiervoor zijn € 4.50 tot 40 foto’s per DVD 
voor meer foto’s (in overleg)  

Chris Jansen  06-25201450 

 

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. 

 

Vijf jaar KLIK 

“Ontspoord” is de nieuwe voorstelling waarmee 

Zang- en theatergroep KLIK op 12 en 13 juni a.s. 

op de planken staat in d’n Iemhof in Oss. 

Met deze voorstelling vieren zij hun vijfjarig be-

staan. In deze korte tijd hebben zij zich op de 

kaart gezet met producties als HoteldeBoot en 

Chateau Migraine. 

De deelnemers, afkomstig uit de regio’s Oss, 

Veghel en Eindhoven, laten in deze anderhalf uur 

durende  jubileumvoorstelling opnieuw zien en 

horen,  dat zij met elkaar een bijzondere KLIK 

hebben. 

Laat u meeslepen door de verwikkelingen op een 

station nadat bekend is geworden dat er geen 

treinen meer rijden en geniet van de prachtig 

vertolkte liedjes. 

De regie is in handen van Martine Grünwald uit 

Reek en Loek van Vugt uit Oss heeft de muzikale 

leiding. 

Naast de voorstelling in Oss is “Ontspoord” ook 

te zien in Zijtaart op 5 en 6 juni en in Best op 19 

en 20 juni. 

De kaartjes kosten € 15,00 en zijn te bestellen 

via www.vocalklik.nl of telefonisch bij Nannie 

Spieksma  0412-647057. 

 

 

Vakantiegangers 

Zijn er misschien onder de mensen, die met ons 

mee gaan op 5-daagse vakantie, die over hun 

hobby willen praten? En zelfs evt. iets willen la-

ten zien? Misschien geef je een ander een tip om 

verveling tegen te gaan! Het kan zo een boeien-

de avond worden. 

Groetjes van een vakantiegangster met hobby. 

 

 

 

 

http://www.vocalklik.nl/


 

Zitting: KBO bridge 20150410 

Datum: 10 april 2015 

       Lijn A: blauw 

Rang  Lijn  Paar                     Paarnamen                                    MP       %   Corr.   Spel 

1 A  1 Theo v Dinther & Harrie vd Nieuwenhuijzen 207,0 71,88  24 

2 A  5 Ine van Dinther & Marcelle Henzen 174,0 60,42  24 

3 A  2 Lya Schouten & Henk van Rosmalen 171,0 59,38  24 

Lijn B: geel 

1  B  12  Nelly Heesen & Annie van de Coevering  180,0  62,50   24 

2 B   9  Angela de Ruijter & Adri de Ruijter  167,0  57,99  24 

3  B  10  Mieke van de Boom & Lenie Govers  163,0  56,60  24 

Lijn C: groen 

1 C   3  A de Haas & J van de Velden  175,0  60,76  24 

2 C  13  Tonnie Verwijst & Janssen  169,0  58,68  24 

Lijn D: beige 

1  D   1  Annie Broekman & Henk Broekman  155,0  64,58  24 

2  D   9  A van Berkom & R van der Loo  138,0  57,50  24 

3  D   2  A van Lieverloo & Nico Hermens  134,0  55,83  24 

 

De volledige uitslag vind u op de site van KBO Ruwaard. 

 

===========================  advertentie  ========================================== 

 

Bedreigt een ziekte of handicap uw zelfstandigheid thuis?     

Misschien komt u uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum en gaan 

de activiteiten die voor u thuis belangrijk zijn niet meer naar wens? 

 

Misschien valt u regelmatig en wilt u advies over het voorkomen van vallen, of 

een woningaanpassing? 

 

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie!! 
 

De meeste mensen willen ondanks  lichamelijke beperkingen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. 

De visie van onze praktijk is, dat de beperkingen die u thuis ondervindt, ook het beste thuis geoefend kunnen 

worden. Thuis kan beter bekeken worden welke handelingen problemen opleveren en hoe we deze gezamenlijk 

kunnen verbeteren. We trainen eerst thuis in uw eigen omgeving en geven bijvoorbeeld  adviezen bij  traplopen, 

lopen met een hulpmiddel, uit bed komen, fietsen, aanpassing van de woonomgeving  etc.  Daarna trainen we 

zo nodig, in de oefenruimte van de praktijk. 

We betrekken bij de therapie ook degenen die voor u zorgen, en werken nauw samen met uw andere 

hulpverleners. 

Als u hulpmiddelen nodig heeft kunt u van ons advies krijgen en deze via ons uitproberen en aanschaffen.  

De therapeuten van Beter Thuis stemmen de behandeling op elkaar af. Zij zijn extra gespecialiseerd in ouderen 

zorg, neurologie, en oedeemtherapie en nemen deel aan diverse regionale kennisnetwerken (parkinsonisme, 

beroerte, geriatrie, depressie). 

 

Contactgegevens 

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie 

Sterrebos 35, 5344AN Oss 

0412-632169/06-29171679 

info@beter-thuis.nl 

website www.beter-thuis.nl 
 

mailto:info@beter-thuis.nl


                

                

                                         Dental Select clinic 

                                                                                   Burgemeester van den Elzenlaan 41 
                                                                                   5348 JN Oss 
                                         Tel: 0412 – 74 50 71 
                                                                                   E-mail: info@dentalselect.nl 
  

 
Wie zijn wij?  

 
Wij zijn een tandartspraktijk gevestigd nabij het centrum van Oss. Met diverse tandheelkundige specialisaties onder 
één dak bent u bij Dental Select clinic in zeer bekamen handen. Rust en aandacht zijn de sleutelwoorden. Van het 
begin tot het eind wordt alles met u besproken.  

 Algemene tandheelkunde 

 Mondhygiëne 

 Implantologie 

 Tandprotheticus 

 Tandtechniek 

Gratis Klikgebitsprothese bij Dental Select clinic! 
Het ondervinden van problemen met een prothese is helemaal niet nodig! 

Heeft u ook wel eens last van ongemakkelijk lachen, moeilijk kunnen eten, niet kunnen afbijten, hangende mond-

hoeken of een loszittend gebit?  

 

Ja? In de meeste gevallen is dat het gevolg van het langzaam slinken van 

de kaak. Een nieuw kunstgebit is dan niet de oplossing omdat de geslon-

ken kaak hiervoor onvoldoende houvast en steun biedt. Gelukkig is er een 

simpele oplossing: een Gratis klikgebitsprothese! 

Een Gratis Klikgebitsprothese is een gebitsprothese op implantaten. De 

implantaten vervangen de afwezige tandwortels. Uw nieuwe gebitsprothe-

se wordt op deze implantaten vastgeklikt en zit hierdoor “muurvast” 

Met een gratis klikgebitsprothese behoort uw loszittend kunstgebit tot het verleden. U krijgt nagenoeg weer de-

zelfde gebitsfunctie terug, zoals u die vroeger had met uw eigen tanden en kiezen. U kunt dus weer probleemloos 

praten, lachen, eten en afbijten.  

 

Wilt u graag meer informatie neem dan vrijblijvend contact op met 0412 – 74 50 71 om een van onze medewerkers 

te spreken of kom eens langs zodat u direct kennis kunt maken met onze praktijk.  

 

Wilt u een Gratis Klikgebitsprothese? Wees er dan snel bij, want het kan nog tot 31 december 2015    

 

Tandartspraktijk Dental Select clinic heet u van harte welkom. 
* De implantatenleverancier betaalt u uw eigen bijdrage aan het klikgebit terug 

 

 

 



 

Nieuwe leden 

Enkele jaren geleden, toen er nog een redelijke 

instroom was van nieuwe leden, hebben we één 

of  twee keer per jaar een bijeenkomst belegd, 

waarin nieuwe leden konden kennismaken met 

de afdeling en met elkaar. 

Nu de aanwas minder groot is heeft dit weinig 

zin, maar.............we willen de leden die het 

laatste jaar zijn binnengekomen, toch een keer 

uitnodigen. 

Nieuwe leden, kom een keer in de soos kijken op 

woensdag 3 juni. U krijgt een drankje en 

informatie over diverse zaken, (verzekering, 

energie, KBO webwinkel, ons klussenteam, etc.) 

en u maakt kennis met het bestuur (voor zover u 

dat nog niet gedaan heeft.) 

Kom eens langs op 3 juni vanaf 14.00 uur en 

ontdek wat er allemaal kan, en u nog niet wist. 

Peter Hessels 

secretaris. 

 

 

Samen uit eten. 

Op 24 april zijn we met de vaste kern gaan eten 

bij restaurant v.d. Schoot, het was er (te ) druk 

en dat komt de sfeer niet ten goede, jammer, 

maar wij van de kbo hebben het met elkaar toch 

gezellig gehad. De volgende keer zal zijn: vrijdag 

3 juli en de vraag was naar restaurant de Waard 

in Heesch, we zijn er al een tijdje niet geweest 

en het is een goed adres. U leest dit nog in het 

volgende nieuwsblad. 

 
 

 

Reizen en reisjes 

Denkt aan de inschrijfdatum voor de reisjes: 

Maandag 15 juni om 14.00 uur in de soos, 

Iemhof. 

Noteer deze datum s.v.p. want achteraf inschrij-

ven is lastig voor de administratie. U kunt niet 

contant betalen, maar krijgt een rekening mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroon-jarigen in juni......... 
 
Maar eerst mevrouw de Raat- Baselaar,  

die in mei 95 wordt 

Proficiat 

 

85 jaar dhr F.Weinberg 
 

80 jaar mevr I v.d. Burg-Panken 

 mevr A. de Jong 
 

75 jaar mevr L Brocke 

 dhr P. Geerts 

 mevr Geurtsen-Robeers 
 

70 jaar dhr F.v.Bakel 

      
Allen gefeliciteerd 
 

Als u foutjes ontdekt in deze opgave, of wilt u er 

niet bij staan, geef dit even door 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 & redactie: 

Wiel Janssen,  tel: (0412) 643889 

 wjm.janssen@zonnet.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 

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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