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DURF TE SPELEN 
Toneelclub KBO Ruwaard 

 

Het nieuwe toneelseizoen is begonnen en 

wij willen deze winter in maart een goed 

stuk op de planken brengen. 

Maar zoals ieder seizoen kunnen wij nogal 

medespelers en hulpen gebruiken. Tot nu 

toe is het steeds gelukt, maar de mede-

spelers worden oud en nieuw bloed is 

welkom. 

Daarom vragen wij om leden voor onze 

toneelclub. 

 

Als u er voor voelt om te spelen of om 

mee te helpen, kom dan eens kennisma-

ken. 

Iedere maandag tussen 10 en 12 uur re-

peteren wij in D’n Iemhof. 

 

Als u lid wilt worden kunt u zich aanmel-

den bij:  

Dirk Kramer 

Da Costastraat 9 

5343JN Oss 

Tel 0412 – 632509 

E-mail dy.kramer@hetnet.nl 

 

Agenda oktober / november 

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 

 

wo 04 nov 13.00 uur postzegelbeurs 

do 05 nov 10.00 uur rollatorcheck in de  

         Sterrebos 

do 05 nov 19.30 uur vrijwilligersavond 

do 12 nov 20.00 uur liederentafel 

wo 18 nov 14.00 uur kienen 

vrij 20 nov  feestmiddag  

          biljartclub 

di 24 nov 14.00 uur sinterklaaspakketjes  

      Zonnebloem 

di 30 nov 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Motto van de maand 

Kun je niet wat je wilt 

Wil dan wat je kunt 

 

 



Rabobank clubkas campagne – geld 

verdienen voor de afdelingskas 
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. 

 

 
 

   Altijd vers, altijd lekker 

 

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 

 

 

 

Liederentafel in D’n Iemhof 
Op donderdag 8 oktober vindt al weer de 

tweede liederentafel plaats in D’n Iemhof te 
Oss. Zoals altijd wordt weer een zeer gevari-

eerd liederenprogramma gepresenteerd. De 

teksten van de liedjes worden op een groot 

scherm geprojecteerd, zodat iedereen geheel 

ontspannen kan meezingen. Voor de bege-

leiding zorgt het bekende Iemhof Combo, 

onze zangeressen zingen de liedjes in en 
zorgen voor een prima stemming in de zaal. 

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 onze vaste groep bezoekers. 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 

open vanaf 19.30 uur en de toegang is gra-

tis.  

Dus tot 8 oktober in de grote zaal van  

D’n Iemhof! 

Noteert u alvast de datum voor de volgende 

liederentafel: donderdag 11 november 2015. 

 

ONS 
Maandelijks valt de ONS met ons eigen 

nieuwsblad bij u door de brievenbus. 

Zo nu en dan wil het bestuur zijn dank 

uitspreken voor de bezorgers die dat iedere 
maand weer mogelijk maken. 

Met slecht weer ( koud en warm), met extra 

bijlagen (zwaar), steeds weer nieuwe 

adressen ( opletten) …...! 

Mensen; bedankt en blijf het doen. 
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Oud is feest 

In “Geron”, tijdschrift over ouder worden en maatschappij, verscheen vorig jaar een artikel, dat is 

overgenomen in “Oud en Wijzer”- het informatieblad van de RIGOM. 

Het stuk is te lang om geheel op te nemen, maar een paar aansprekende alinea's wil ik U niet onthouden: 
 

Tijd is schaars in onze maatschappij, maar niet voor ouderen. Zij hebben inderdaad tijd , ze kunnen 

kiezen wat ze met die tijd willen doen. Het is niet voor niets dat veel oudere mensen zeggen, dat het de 

mooiste tijd van hun leven is: oud is feest. 
 

Als men geen slechte gezondheid heeft, geen te zware mantelzorgtaken, dan is het de fijnste tijd van je 

leven. Er klinkt jaloezie: 'Dat zijn Yeepies, feestvierende ouderen'. Mag het, zou je zeggen, ze hebben 

gewerkt, ze hebben gespaard. Ze zijn veelal arm geweest, veel armer dan jongeren van nu. 
 

“Ik vind ouder worden sowieso niet vervelend, integendeel, het lijkt of het leven prettiger wordt. Je hoeft 

bepaalde dingen niet neer. Je rent niet meer overal zo jachtig achteraan. Je wordt wat laconieker en 
rustiger. (Philip Freriks) 
 

........Veel méér ouderen leveren zorg dan er bewoners van verpleeghuizen zijn, Soms zorgen zelfs 60-
plussers nog voor hun ouders. Daarnaast komt vrijwilligerswerk voor een groot deel van 50- (zelfs 80-

)plussers. Dat is weer een bijdrage aan de samenleving en van economische waarde, ook al tellen de 

economen het niet mee. 
 

Je kunt gelukkig zijn door te leven. Door dingen te beleven, door tijd te hebben voor je relatie, en voor 

anderen , door zinvol vrijwilligerswerk en juist al die dingen te doen waar je vroeger niet aan toe kwam. 
 

Om zelf greep te houden op je leven is wel veel inspanning nodig. Oud is wel feest, maar het vereist een 

actieve instelling om het dat te laten zijn. 
 

Zie zo..........daar kunnen we een maandje mee vooruit. 
 

---------------------------------------------------- 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/


 

                

                

                                         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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Digitaal 

Digitaal is computer, is veel minder papier, 

is goedkoper,  is ook nog snel, dus waarom 

niet? 

Veel senioren beschikken nu over een com-

puter en kunnen e-mailen, dus waarom daar 

niet meer gebruik van maken? 

Maar... van de ruim 500 leden zijn er slechts 

van zo’n zestig de e-mailadressen bekend. 

Wij willen graag onze ledenadministratie 

voeden met deze adressen. 

Als u een e-mailadres hebt, geef het even 

door aan het secretariaat (pjhessels-

c@telfort.nl) en we voeren uw electronische 

adres in ons ledenbestand in. Denk erom, 

heel precies; een puntje teveel of te weinig 

werkt niet! 

 

 

Computerlessen. 

 

KBO-Ruwaard heeft vier en-

thousiaste computer-

deskundigen, die u graag les 

willen geven in het gebruik 

van computer, laptop,  

tablet, ipad of iphone. 

De lessen zijn in principe op maandag- en 

dins-dagmiddag. 

De nieuwe cursussen starten binnenkort en 

zijn al volgeboekt. Zodra er iemand klaar is, 

na ca. 6 lessen, komt een nieuw aangemelde 

kandidaat aan de beurt. 

Hebt u ook interesse om meer wegwijs te 

worden op de digitale snelweg, neem dan 

voor nadere informatie contact op met: 

 

Jo van Amstel, tel 0412-481612 

Coördinator computerhoek. 

 

 

Advertentie 

Te koop.: z.g.a.n. herenfiets, met lage 

instap, (nog geen 50 kilometer gelopen.) 

Bel even naar de secretaris, want die ziet 

fietsen niet meer zitten. 

(0412) 646035 of mail  

pjhessels-c@telfort.nl 

 

 

 
 

 

 

Samen uit eten. 
Vrijdag 25 september hebben we heerlijk 

gegeten bij restaurant Buitengewoon in de 

Kerkstraat en ook al was het er overvol,  (wij 

waren ook met 16 personen) het eten en de 

bediening waren perfect.  

De volgende datum is ook al weer bekend, 

dat wordt vrijdag 27 november en we gaan  

(op veler verzoek) naar ”t Putje”, een voor 

ons vertrouwd en goed adres. Dus als U mee 

wilt gaan eten graag een telefoontje.  

(0412) 642369. We proberen het vervoer zo 

nodig  te regelen. 
 

Kom een broodje eten bij de  

          brandweer 

De Brabantse brandweer organiseert net als 

vorig jaar in de maand oktober een gratis 

lunch op  verschillende brandweerkazernes  

in de provincie.  

De lunch staat in het teken van 

brandveiligheid bij zelfstandig wonende 

senioren. Kom ook een broodje eten bij de 

lokale brandweerkazerne. 

De brandweermannen en --vrouwen 

vertellen over hun vak en u krijgt tips en 

adviezen voor een brandveilige 

woonomgeving. 

U kunt zich opgeven via de website 

http://www.broodjebrandweer.nl voor een 

lunch op de kazerne bij u in de buurt.  

Voor een lunch in Oss is woensdag  

7 oktober gereserveerd. 

mailto:pjhessels-c@telfort.nl
mailto:pjhessels-c@telfort.nl
mailto:pjhessels-c@telfort.nl
http://www.broodjebrandweer.nl/


Vooraankondiging: 

1. Sinterklaas inpakmiddag is niet op 

woensdag 25 november    maar op dins-

dag 24 november. ( zie volgende 

nieuwsblad.) 

2. Vrijdag 11 december gaan we met de 

bus naar de kerstmarkt in Dordrecht.  

 Inschrijven 23 en 30 november. 

3. De kerststukjes maken workshop door 

Ria v.d. Doelen is op maandag 14 de-

cember. (zie volgende nieuwsblad) 

4. Onze jaarlijkse kerstmiddag is op woens-

dag 16 december. Ook hiervoor moet U 

inschrijven en gelijktijdig €5,00 betalen. 

Ook dit is op 23 en 30 november.  

 

Noteer de data alvast en de juiste informatie 

vindt U in het volgende nieuwsblad. 

 

 

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. 

 

 

Kroonjarigen in november 

 

90 jaar mevr Oosterveen-Hendri 

 

85 jaar mevr Trago-Teerhuis 

 

80 jaar mevr Erich 

 

75 jaar dhr Peterbroers 

 mevr v.d.Wey 

 mevr Winnubst 

 

70 jaar mevr Arkenbosch 

 dhr Kerkhof 

 

Allemaal wederom van harte proficiat. 

Hebt u foutjes ontdekt in dit overzicht 

of wilt u er niet meer bij staan,  

sein dan even het secretariaat in. 

 

. 

Opening seizoen 2015-2016 

Op donderdag 17 september werd het sei-

zoen 2015-2016 weer geopend met een ge-

weldig leuke avond. De ontvangst was met 

koffie/thee en koek en daarbij een lotnum-

mer en consumptiebonnen. 

De voorzitter opende de avond met enkele 

dingen die voor het komend seizoen in het 

verschiet liggen. Hierna verzorgde Main-

stream de muziek, waarop zelfs af en toe 

gedanst werd. Ook de inwendige mens werd 

niet vergeten en de vrijwilligers gingen dan 

ook verschillende malen rond met een schaal 

met snacks. 

Wiel Janssen zorgde dat de prijzen, die door 

de organisatoren bijeen waren gehaald, mid-

dels een loterij verdeeld werden onder een 

aantal leden. 

Laten we hopen, dat het seizoen brengt wat 

we er van verwachten. 

 

 

 

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 

         0611001548 

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
mailto:pjhessels-c@telfort.nl
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:vanamsteljo@gmail.com
mailto:tonnievanhoorn@hotmail.com
mailto:familie.vanvliet@hotmail.com

