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Agenda 

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 
 

wo 08 juli  zomer/middagexcursie 

wo 15 juli 14.00 uur kienen 

di 28 juli 09.30 uur bestuursvergadering 

van 20 juli tot 17 augustus is d'n Iemhof met 

vakantie, maar de soos is open tot 15.30 uur 
 

wo 05 aug  zomer/middagexcursie 

wo 19 aug 14.00 uur kienen 

di 25 aug  dagreis 

 

 

 

Broemmmmm 

Tijdens onze jaarvergadering heeft de RIGOM 

een promotie gegeven van de verkeers-opfris 

bijeenkomsten. 

In oktober kunt u hieraan deelnemen onder 

betaling van € 5, incl theorie, een up-to-date 

verkeersregel boekje en een consumptie. 

De dagen worden gegeven op 14 oktober in de 

Binnenstad in Oss van 10 tot 12 uur; en in de 

Bergplaets in Berghem van 2 tot 4 uur  

Bovendien op 15 oktober in Geffen, Herpen en 

Lith. 

Aanmelden kan via een formulier, waarvan er een 

aantal in de kast achter de bar liggen. 

Na de vakantie zullen we u er nog een keer aan 

herinneren. 

 

Voortgang plannen d’n Iemhof. 

Nog steeds zijn er regelmatig besprekingen over 

het project “ontmoeten in de Ruwaard” De laat-

ste was dinsdag 19 mei j.l. waarbij door leden 

van de kerngroep (waartoe  ondergetekende be-

hoort namens  KBO-Ruwaard) ook enkele Ru-

waard bewoners waren uitgenodigd die hun me-

ning op tafel konden leggen betreffende de loca-

tie en het doel ervan. 

De architect E. Elemans was ook aanwezig en gaf 

nog wat aanwijzingen + beantwoordde vragen. 

Met enkele aanpassingen kon hij weer verder, 

maar verwacht U niet dat er op korte termijn een 

beslissing komt. 

Wel is het de bedoeling dat in Juni het uiteinde-

lijk advies naar de gemeente gaat. 

We wachten af. 
Mieke Boonstra. 

 

 

Denkt U aan de inschrijf datum voor de 

reisjes: 

Maandag 15 juni om 14.00 uur in de 

soos, Iemhof. 

Graag ook echt op deze middag komen, of 

laat iemand anders voor U inschrijven U 

krijgt een rekening mee dus niet contant 

betalen. 

 

 

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 

 



 

                

                

                                         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 



 

Koersbal 

Uitslagenlijst over 5 ronden in D’n Iemhof 

van 27-03-2015 t/m/ 11-05-2015 

1. Jo Kersten 156 punten 

2. Leida Oosterveen 140 punten 

3. Nel van Heeswijk 137 punten 

4. Riet Neelen 125 punten 

5. Tiny Wildenberg 108 punten 

6. Jo Hendriks 107 punten 

7. Marietje Lagarde 93 punten 

8. Wim Boeijen 91 punten 

9. Mazy Friekel 87 punten 

10. Dinie Meeuwsen 75 punten 

11. Rien Zwiers 66 punten 

 

 

KBO-Brabant lanceert Ons Platform 

Vanaf vandaag kunnen alle senioren in Bra-

bant gebruik maken van Ons Platform, een 

online platform ontwikkeld door KBO-

Brabant en Cubigo. Ons Platform is een digi-

taal bureaublad dat is afgestemd op de be-

hoeften van senioren. KBO-Brabant heeft dit 

platform ontwikkeld om het gebruik van in-

ternet op zowel een computer als tablet te 

vergemakkelijken. Door de intuïtieve opzet 

en het gebruiksgemak is het door iedereen 

te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen 

ervaring heeft met internet. 

Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkhe-

den op het gebied van ontmoeting, nieuws, re-

creatie en zorg. Senioren kunnen zelf kiezen aan 

welke functies zij behoefte hebben. De functies 

zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen 

met de grootste drempelvrees Ons Platform kun-

nen gebruiken. Kortom, zelfstandig het internet 

op binnen een veilige omgeving.  

Meer informatie bij onze secretaris. P. Hessels

 

===================================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
http://www.beter-thuis.nl/


 

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. 

 

Samen uit eten 

Zoals in het vorige nieuwsblad gezegd: we gaan 

op vrijdag 3 juli naar restaurant de Waag in 

Heesch.  

Er is een 3 gangen keuze menu afgesproken voor 

de prijs van € 22.50. Als u mee wilt gaan eten 

dan graag een telefoontje ( 642369).  

Voor vervoer kan gezorgd worden . 

 

Kroon-jarigen in juli....... 

85 jaar  mevr Fleuren-Sweerts 

80 jaar  dhr Jagers    

   dhr Juurlink 

   dhr Tegenbosch 

75 jaar  dhr Lieverloo 

70 jaar  mevr Dorst-v.Hoorn 

   dhr v.Geffen 

   mevr v. Ochten-Smulders 

   mevr v. Ooyen 

   dhr v. Vlijmen 

Allen van harte proficiat. 

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

niet bij wilt staan, geef dit even door aan het 

secretariaat. 

 

Bouletoernooi 28 mei 2015 

Ria Reijkers winnaar en tevens houder wis-

selbeker. 

 

’s Middags om kwart voor twee was het verzame-

len voor het 2e jeu de boules toernooi van de 

KBO-Ruwaard i.s.m. De Sterrebos. 

Het weer zag er dreigend uit en na een klein 

spatje regen klaarde de hemel helemaal op en 

kon er volop gespeeld worden.  

20 Deelnemers stonden op scherp en na de loting 

voor de 1e ronde werd er heerlijk gespeeld. 

De kwaliteit van de spelers leek sinds vorig jaar 

aanzienlijk verbeterd. Na de 1e ronde was het 

even uitrusten in de Sterrebos.  

Vervolgens werden met verve de 2e en 3e ronde 

afgewerkt met af en toe grote en minieme ver-

schillen, van 13-2 tot 13-12. Na de laatste partij 

kon de balans worden opgemaakt en de prijzen, 

geschonken door de Kbo, de Sterrebos en Ben 

v.d. Camp, verdeeld worden. 

Ria Reijkers spande de kroon met 21 pluspunten 

en mocht de wisselbeker en de 1e prijs in ont-

vangst nemen. Mieke Boonstra, de winnares van 

de poedelprijs van vorig jaar, werd met 16 pun-

ten 2e en Tiny van Erp met 15 punten 3e. De 

poedelprijs was voor de “nieuweling” Nol van 

Vliet met 21 minpunten. 

In “De Spil” van de Sterrebos werd aan een lange 

tafel gezellig gegeten en nagekeuveld over deze 

zeer geslaagde middag. 

Dank aan alle deelnemers, 

Sonja Haven, Ad Bolwerk en Jo van Amstel. 

 

 
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: 

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 

http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:info@kbo-ruwaard.nl
mailto:eboonstra@ziggo.nl
mailto:wjm.janssen@zonnet.nl
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