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Agenda augustus / september 

wo 19  aug 14.00 uur kienen 

ma 24 aug 14.00 uur inschrijven EXPO 2016 

di 25 aug  dagreis smokkelroute 
ma 31 aug 14.00 uur inschrijven EXPO 2016 

 

di 01 sep 09.30 uur bestuursvergadering 

di 01 sep 10.00 uur modeshow Sterrebos 

wo 02 sep 13.30 uur postzegelbeurs 
do 10 sep 19.30 uur liederentafel 

do 10 sep 17.30 uur mosselavond  

     Sterrebos 

vrij 11 sep 10.00 uur jaarvergadering  
          biljartvereniging 

wo 16 sep 14.00 uur kienen 

do 17 sep 19.30 uur opening seizoen 

vrij 18 sep 10.00 uur evaluatie 5-daagse  
         reis 

di 29 sep 09.30 uur bestuursvergadering 
 

 

Opening seizoen 2015-2016 

Hou donderdagavond 17 september 2015 

vrij in uw agenda! Dan organiseren we in 

onze soos en de grote zaal van d’n Iemhof 

de Opening van het Seizoen! Een gezellige 

avond aan het begin van seizoen 2015-2016 

voor al onze leden met hun partners. Een 

avond waarop we elkaar ontmoeten om na 

te praten over het afgelopen jaar, onze acti-

viteiten, de vakantie, of waar dan ook over. 

Misschien wel over de KBO en nieuwe ideeën 

voor het komende jaar! Kortom een avond 

om elkaar weer te ontmoeten en met ieder-

een te kletsen over van alles en nog wat.  

U kunt luisteren naar of een dansje maken 

op muziek van het duo Mainstream met hun 

rustige ’easy listening music’. Of genieten 

van een drankje met een hapje. Er ook is 

een kleine -gratis!- loterij.  

De avond wordt even na half acht geopend 

door voorzitter Mieke Boonstra, die  iets zal 

vertellen over onze plannen voor het ko-

mende seizoen en daarna. Als u wilt, kunt 

ook u het woord krijgen om uw wensen, er-

varingen voor wat betreft KBO Ruwaard te 

vertellen. 

Het wordt beslist een geweldige avond en we 

verwachten dan ook veel leden. 

U komt toch ook, donderdag 17 september? 

Wilt u eventueel gehaald en thuis gebracht 

worden, neem dan even contact op met: Se-

cretariaat KBO Ruwaard, Peter Hessels, tel. 

646035 of met de leden van de OS-

commissie: 

Tonn Broeksteeg, tel. 640418 en Tonnie van 

Hoorn, tel. 850773. 

 

 

2017 
U hebt het in de media gezien: in 2016 

bestaat de Ruwaard 50 jaar, mooi om te 
vieren. 

Maar.....  in 2017 bestaat de KBO Ruwaard 

ook 50 jaar, nog meer te vieren dus. 

En dat gaan we doen. 

Wie helpt bij de voorbereiding? Wie wil de 

komende twee jaar in de jubileumcommissie 

plaatsnemen? 
Tonnie van Hoorn, Wiel Janssen en Peter 

Hessels trekken voorlopig de kar. Maar bij 

wie mogen we aanbellen om mee te helpen? 

We hebben nog wel even tot 7 juni 2017, 

maar als je het leuk wilt maken, zit er toch 

nog veel werk in. 
Wie – o - wie denkt eraan mee te willen (en  

kunnen) werken.  

Neem contact op met Tonnie, Wiel of Peter 

en wij plannen de organisatie. 
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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 

 

 

Jaarboekje 
Het bestuur van KBO Ruwaard heeft 

unaniem besloten voor 2016 geen 

jaarboekje  meer te maken. Reden – de 

indruk is gewekt dat het merendeel van de 
boekjes (waar veel werk en kosten aan 

verbonden zijn ) tussen het oud-papier 

belanden en dat is niet de bedoeling. 

In het decembernummer van 't Nieuwsblad 

verschijnt het jaaroverzicht 2016 en de di-

verse artikelen over reizen, financiën, verze-

keringen enz. brengen we in de loop van het 

jaar in ons maandblad. 

 

 

Senioren EXPO 2016 
't Is nog wat vroeg, maar binnenkort moeten 

we ons al inschrijven voor het bezoek aan de 

Senioren EXPO in Veldhoven,  

donderdag 14 januari 2016 . 

De KBO-Kring gemeente Oss heeft een optie 
genomen op 4 bussen. 

 

De kosten zijn, zoals in de afgelopen jaren € 

7 p/p . (vervoer + entree) 

Als u mee wilt, kunt u zich inschrijven  bij 

het secretariaat van de afdeling. U heeft 

daarvoor de mogelijkheid op maandag 24 
en op maandag 31 augustus vanaf 14.00 

uur in de soos, onder gelijktijdige betaling 

van € 7-. Een briefje + € 7,- in de 

brievenbus van de secretaris kan ook. 

Lekker er weer een dagje uit !!!! 
 

 

mailto:info@beter-thuis.nl
http://www.beter-thuis.nl/
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Warm weer.......geen zin in gewone koffie........ 
Maak eens een Café frappé: 

 

> Schep 2 theelepels oploskoffie  en een 

    theelepel suiker in een shaker of andere  
    schudbeker. 

> Voeg een flinke scheut koud water toe en  

    shaken maar. 

> Schenk het drankje in een groot hoog glas,  
    voeg water bij tot het glas bijna vol is, en  

    doe er een paar ijsklontjes bij. 

> Voeg een scheutje melk toe. 

(als je dat lekker vindt) 
Het is de bedoeling dat er een flinke schuimlaag 

op de koffie zit. 

> En dan drinken met een rietje. 

> Nog lekkerder met een bolletje vanilleijs. 

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 

 

KBO heeft iets nieuws voor U 

Hebt u nog oude / 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 
vergoeding op een DVD kan zetten zodat u 

gemakkelijk 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 

 

 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt 

opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  

voor 1 december bij de secretaris van KBO 

Ruwaard. Zijn adresgegevens staan hierna. 

Voor het lopende jaar blijft u de volledige 

contributie verschuldigd. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer- en tabletcursus 

De vier KBO-docenten zijn ook na deze zo-

merperiode weer bereid om in de KBO com-

puterhoek van onze soos nieuwe en gevor-

derde cursisten alles op computergebied bij 

te brengen. Daarbij moet u met name den-

ken aan de grondbeginselen waaronder het 

gebruik van e-mail, kennismaking met de 

tablet, lap-top of eenvoudige fotobewerking. 

De cursussen lopen globaal van september 

tot en met november op maandag- en dins-

dagmiddag.  

Heeft u interesse om tegen een geringe ver-

goeding enkele lessen te volgen of wilt u 

vooraf meer informatie, neem dan contact 

op met de coördinator KBO computerhoek: 

Tonn Broeksteeg, tel. (0412) 640418.   

 

 

 

 
 

   Altijd vers, altijd lekker 
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                                         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 
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Stichting Hulphond 
In de KBO soos staat een nieuwe container 

voor oude, kapotte en overbodige mobieltjes 
en lege inktcartridges. 

 

 
 

De chips in deze apparaatjes bevatten goud 

en enkele kostbare stoffen, die eruit gehaald 

kunnen worden door een recyclingbedrijf in 
Deventer. De opbrengst hiervan  komt ten 

goede aan de Stichting Hulphond in Herpen. 

Dus – komen met die mobieltjes en lege 

inktcartridges, en in de container. 

Ook niet-KBO leden zijn van harte welkom. 

 

 

Gezellige vijfdaagse in Altenahr 

Het is alweer ruim een maand geleden dat 

we met 48 personen (!) op stap gingen voor 

de jaarlijkse KBO-vijfdaagse. Dit keer was 

Altenahr, in de Duitse Eifel, onze uitvalsba-

sis. Wat hebben we genoten in de week van 

22 tot en met 26 juni! 

Er is veel gelachen, zo-

wel overdag als ’s 

avonds, en we hebben 

leuke excursies onder-

nomen. Tja, en als dan de weergoden op de 

eerste dag niet helemaal willen meewerken 

en er iemand daardoor dreigt huiswaarts te 

willen gaan, da’s natuurlijk alleen maar 

jammer! 

Toen de weersomstandigheden op woensdag 

aanzienlijk verbeterde, klaarden ook alle ge-

zichten helemaal op. Donderdagmiddag za-

ten we heerlijk in het zonnetje op het bo-

vendek van onze rondvaartboot. De Moezel 

blijft toch altijd weer mooi! 

Vrijdag stond in het teken van Keulen, een 

bezoek aan het chocolademuseum en de 

Dom -en uiteraard een terrasje- waarna we 

in de namiddag genoten van een heerlijk 

afscheidsdiner in Zeeland. 

Allemaal bedankt voor de gezellige week en 

tot volgend jaar! 

Sandra 

 

 

 
 

Motto van de maand 

Je moet jong blijven door 

het oud worden niet op te merken 

 

 

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 ge-

zondheid 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 

ondersteuning, loodgieterswerk, fiets repara-

tie, 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 uitvoeren tegen een geringe vergoe-

ding, dan kan u contact opnemen met onze 

coördinator  

Chris Jansen 0412-636271 of 06-25201450 
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BROEMMMM 

 

Vaardig blijven in het verkeer. 

 
Hebt u al een deelnameformulier 

meegenomen ( liggen achter de bar in de 

soos) en ingevuld ? 

En komt u dus naar de theorie-opfris-

bijeenkomst op woensdag 14 oktober in Oss 

of Berghem, of op 15 oktober in Geffen, 
Herpen of Lith . 

Het huidige verkeer is zo ingewikkeld 

geworden, dat een opkikker steeds meer 

nodig is. 

Doe het voor uw eigen veiligheid en dat van 

uw medeweggebruikers. 

Het ingevulde formulier kunt u kwijt bij één 
de bestuursleden of bij de man of vrouw, die 

u van een kopje koffie of thee voorziet in 

onze soos. 

 

 

 

Kroon-jarigen: 

Eerst een foutje rechtzetten: 

niet dhr Tegenbosch was in juli jarig, maar 

mevrouw werd 80 ! 

 

augustus:  

85 jaar mevr Janssen-Derks 
 mevr v.Loon-v.Vliet (erelid) 

80 jaar mevr Groot-v.Gils 

 mevr Trommelen-v.Mierlo 

70 jaar dhr Schuurmans 

65 jaar mevr Weerdenburg 

 
september 

95 jaar dhr Visser 

85 jaar dhr v.d.Lee 

80 jaar mevr Gielis-Janssen 

 mevr Meijer 

75 jaar dhr v. Zummeren 

70 jaar mevr Schenk 
 dhr v.d.Weerden 

Allemaal van harte  gefeliciteerd 

Als u foutjes ontdekt in deze opgave, of als u 

er niet bij wilt 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: 

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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