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Agenda september / oktober 

do 10 sep 17.30 uur mosselavond  

     Sterrebos 

do 10 sep 20.00 uur liederentafel 

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 
 

wo 07 okt 13.00 uur postzegelbeurs 

do 08 okt 20.00 uur liederentafel 
wo 14 okt 10.00 uur theorie verkeers- 

   opfris-bijeenkomst 

   in De Binnenstad 

wo 21 okt 14.00 uur kienen 
di 27 okt 09.30 uur bestuursvergadering 

 

denk erom: zondag 25 oktober de klok  

een uur terug 

 

 

Niet vergeten: Opening seizoen  

                  donderdag 17 september 

U komt toch ook naar die gezellige avond waarop 

wij het KBO seizoen 2015-2016 feestelijk gaan 

openen? Een avond met muziek, een dansje en 

een hapje, een praatje en een drankje. De gratis 

loterij met prachtige prijzen moet u zeker mee-

maken! 

Niet vergeten dus: donderdag 17 september, 

aanvang 19.30 uur in d’n Iemhof. 

 

 

Evaluatie 5-daagse reis naar  

Altenahr. 

Vrijdag 18 september 2015, om 10.00 uur in de 

soos. 

 

Over deze wederom succesvolle reis willen we 

graag met de deelnemers napraten, en tevens 

ideeën horen voor het volgend jaar. 

De deelnemers krijgen een 

persoonlijke uitnodiging, 

maar iedereen is welkom om 

te komen luisteren en kijken 

naar verhalen en beelden van 

deze prachtige reis. 

Dus kom op vrijdag 18  september om 10.00 uur 

naar de soos in d’n Iemhof. 

 

 

Van de redactie 

Door een storing (toner) met het kopieerappa-

raat tijdens het drukken van het vorige Nieuws-

blad (augustus 2015) is er een vertraging geko-

men in de uitgifte daarvan. Ook heeft de redactie 

gehoord, dat bij sommige adressen het Nieuws-

blad niet bezorgd is. Onze welgemeende excuses 

daarvoor en er zijn maatregelen genomen om dit 

in de toekomst te voorkomen. Tevens wil zij de 

bezorgers bedanken voor de extra bezorging. 

 

 

Seizoensopening Liederentafel in  

     D’n Iemhof 

Op donderdag 10 september gaat het liederenta-

felseizoen 2015/16 weer van start  in D’n Iemhof 

te Oss. Zoals de vaste bezoekers dat gewend zijn 

wordt weer een zeer gevarieerd en gezellig liede-

renprogramma gepresenteerd. De teksten van de 

liedjes worden op een groot scherm geprojec-

teerd, zodat iedereen geheel ontspannen kan 

meezingen. Voor de begeleiding zorgt het beken-

de Iemhof Combo en de twee onovertroffen zan-

geressen zingen de liedjes in en zorgen voor een 

prima stemming in de zaal. 
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Zingt u graag samen met anderen dan is dit voor 

u dé gelegenheid om eens een avond er lekker 

uit te zijn en uw stembanden een goede beurt te 

geven. Kom eens meedoen – u bent van harte 

welkom en voor u het weet hoort u bij de vaste 

groep bezoekers. 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open 

vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.  

Dus tot 10 september in de grote zaal van D’n 

Iemhof! 

 

 

Rabobank clubkas campagne 

De Rabobank clubkas campagne is een manier 

om zoveel mogelijk verenigingen en stichtingen 

de kans te geven hun plannen te realiseren. 

Hiervoor stelt de Rabobank Oss Bernheze  

€ 250.000 beschikbaar . 

Ook KBO Ruwaard heeft zich aangemeld en hoopt 

daarmee een mooi bedrag te kunnen scoren. 

Ieder lid van RABO bank Oss-Bernheze mag vijf 

stemmen uitbrengen, waarvan er maximaal twee 

op dezelfde vereniging mogen worden 

uitgebracht. Het beschikbare bedrag wordt 

vervolgens gedeeld door het uitgebrachte aantal 

stemmen 

Dus hoe meer stemmen des te hoger het bedrag 

dat we krijgen.  

 

Alleen leden van Rabobank Oss-Bernheze 

krijgen via de post een persoonlijke stemkaart 

met een unieke code. Hiermee kunt u vijf 

stemmen uitbrengen via de website. Wij willen 

natuurlijk dat u zoveel mogelijk stemmen 

uitbrengt op KBO Ruwaard en de overgebleven 

stemmen op één van de andere Osse afdelingen. 

( bijv Iemhof, ) 

 

Alleen leden van de Rabobank mogen 

stemmen. 

Als u een rekening hebt bij de Rabobank bent u  

niet automatisch lid. U kunt lid worden door op 

de site van de Rabobank “lid worden” aan te 

klikken. Geen internet, telefoon kan ook. 

En het is helemaal gratis 

Hulp hierbij.... ons secretariaat, bel even 646035 

of 481612. Als u uw rekeningnummer en 

geboortedatum vertelt wordt alles voor u 

geregeld. 

 

Samen uit eten. 

Het was weer toppie op 10 juli bij de Waard in 

Heesch, ook al was het gezelschap niet zo groot. 

De volgende keer zal zijn vrijdag 25 september, 

en we gaan op verzoek naar restaurant Buiten-

gewoon in de Kerkstraat. Wel ietsje duurder, 

voor € 23,50 krijgt U een 3 gangen keuze menu, 

vlees, vis of vegetarisch. U krijgt een briefje voor 

de drankjes en rekent later zelf af. Heeft U zin 

om mee te gaan eten  dan graag een telefoontje 

(642369). We proberen het vervoer zo nodig te 

regelen. 

 

EXPO Veldhoven 

In het vorige nummer van 't Nieuwsblad werd u 

aangeboden in te schrijven voor de senioren 

expo Veldhoven 2016. 

Logische reactie : waarom nu al voor volgend 

jaar? 

Dit heeft te maken met de (jaar)planning van 

busonderneming Pelikaan. 

De Kring Gemeente Oss (overkoepelend orgaan 

voor de KBO’s uit Oss) moet vóór eind september 

aangeven of we 2 of 3 of 4 bussen willen hebben 

en daarvoor moeten we het aantal deelnemers 

kennen. Vandaar....... 

De inschrijving was op 24 en 31 augustus, er 

hebben zich 14 leden aangemeld. 

Als u spijtoptant bent en toch mee wilt, stop dan 

vóór 20 september een briefje met naam en € 7 

in de brievenbus van de secretaris. 

Dan wordt het alsnog geregeld.
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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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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 

 

 

================================  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 

 

====================================================================================== 

 

 

HULPHOND 
Volgens de pers (bd 1 sept) wordt er jaarlijks 

voor miljoenen aan electronica   (o.a. mobieltjes) 

in de Kliko gedeponeerd. 

Waarom daar en waarom niet in de container in 

de soos, zodat ze  als ondersteuning kunnen 

dienen voor de opleiding van Hulphonden. 

Gooi uw oude mobiele telefoon en lege 

inktcartridges van uw printer in de doos en de 

Stichting Hulphond is er gelukkig mee. 

Peter Hessels, ambassadeur St. Hulphond 
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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. 

 

Gezocht: een drummer!  

Het Iemhof Combo, bekend van de liederentafel 

in d'n Iemhof zoekt op zeer korte termijn een 

drummer, die bereid is op vrijwillige basis het 

Combo te ondersteunen. Rekening houdend met 

de andere leden van het combo mag de drummer 

50+ zijn. Veel instrumentarium is niet nodig, een 

snaredrummetje en gevoel voor ritme zijn al een 

goed begin.   

Gespeeld wordt elke 2e donderdagavond van de 

maanden september t/m mei. Het repertoire  be-

staat uit nederlandstalige liedjes van vroeger tot 

nu die massaal worden meegezongen door een 

enthousiast publiek.  

Heb je belangstelling en wil je graag meedoen 

met deze gezellige groep, neem dan voor nadere 

informatie contact op met Peter Geerts, tel. 0412 

- 64 05 66. 

  

Het zou geweldig zijn als we voor de openings-

avond  op 10 september al iemand bereid zouden 

kunnen vinden 

 

 
 

 

 

 

 
 

Kroonjaren 
In oktober zijn jarig:  

85 jaar mevr Bonekamp 

  mevr Zwanenberg 

 

80 jaar mevr v. Lee-Schuurmans 

 

70 jaar dhr Frickel 

  mevr Janssen -Schink 

  dhr Kaufman 

 

65 jaar dhr Spaan 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd. 

Hebt u foutjes ontdekt in dit overzicht, 

of wilt u er niet meer bij staan, 

sein even het secretariaat in. 

 

 

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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