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Agenda 

wo 04 nov 13.00 uur postzegelbeurs 

do 05 nov 10.00 uur rollatorcheck in de  

         Sterrebos 

do 05 nov 19.30 uur vrijwilligersavond 

wo 11 nov  Griekse avond in de 

         Sterrebos 

do 12 nov 20.00 uur liederentafel 

wo 18 nov 14.00 uur kienen 

vrij 20 nov  feestmiddag biljartclub 

ma 23 nov 14.00 uur inschrijven kerstmarkt 

di 24 nov 14.00 uur sinterklaaspakketjes  

      Zonnebloem 

ma 30 nov 14.00 uur inschrijven kerstmarkt 

 

di 01 dec 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 02 dec 13.00 uur postzegelbeurs 

do 10 dec 20.00 uur liederentafel 

vr 11 dec  kerstmarkt Dordrecht 

wo 16 dec  14.00 uur kerstviering 

ma 21 dec 14.00 uur kerststukjes maken 

wo 23 dec 14.00 uur kienen 

vr/za 25/26 dec Kerstmis 

idem 12.15 uur kerstdiner Sterrebos  

di 29 dec 09.30 uur bestuursvergadering 

do 31 dec  Oudjaar 

vr 01 jan  Alweer een nieuw jaar 

 

 

Kerstmis 2015. 

Op vrijdag 11 december gaan we  met de 

bus, (tenminste als het niet te hard stormt) 

naar de kerst markt in Dordrecht. We ver-

trekken rond half 10, maar degene die in-

schrijven krijgen nog de nodige informatie. 

De prijs voor deze reis is  

€ 15,00 voor de bus, verzekering en tip 

chauffeur. Bedrag te betalen bij inschrijven. 

Inschrijven: op  maandag 23 en 30 novem-

ber om 14.00 uur in de soos d’n Iemhof. 

Kerstlunch 16 december 2015. 

Ook dit jaar wordt er weer een kerstlunch 

georganiseerd. 

De kosten hiervoor zijn € 5,00, te betalen bij 

inschrijven. Er is slechts plaats voor 150 

personen.  

Inschrijven: op maandag 23 en 30 november 

om 14.00 uur in de soos,  D’n Iemhof. 
 

 

Fooienpot 

Als u een keer (of vaker) in de soos komt 

hebt u hem zien staan, 

dat eigenwijze manneke op de bar met een 

gleufje in z'n kop. 

Dit is geen versiering, maar een 

mogelijkheid om wisselgeld van uw drankje 

ten goede te laten komen van de 

vrijwilligers, die regelmatig in de weer zijn 

voor uw welbehagen in de KBO. 

De opbrengst van deze fooienpot ( vroeger 

was het een spaarvarken, maar dat is door 

de slopershamer geveld) komt,  in overleg 

van barmedewerkers en bestuur , ten goede 

aan alle vrijwilligers.  

Wij financieren er de vrijwilligersavond mee, 

kunnen dan een extra drankje weggeven, 

maar dan moet u wel komen (alle 

vrijwilligers krijgen een uitnodiging voor 5 

november !) 

 

 

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. 



Sint Nicolaas middag. 

Deze middag is niet, zoals eerder gemeld, 25 

november, maar dinsdag 24 november.  We 

gaan dan weer pakjes inpakken voor de 

mensen van de zonnebloem. Er staat ook nu 

weer een mand bij de fysiotherapie praktijk 

in de Schaepmanlaan waar U cadeautjes in 

kunt doen en ook in onze soos komt een 

mand. U kunt ook presentjes brengen op de 

24e, en die dan samen met ons inpakken. 

Wij zorgen voor inpak materiaal en voor iets 

lekkers in Sinterklaas sfeer. Liefst hebben 

we geen food producten, maar wilt U die wel 

aanbieden, let dan s.v.p. goed op de datum. 

We hopen op een goede opkomst, dan wordt 

het een nuttige, maar vooral gezellige mid-

dag. 

 

 

Liederentafel in D’n Iemhof 
Op donderdag 12 november as. wordt in D’n 

Iemhof in Oss weer de derde liederentafel 

van dit seizoen gehouden. Het Iemhof Com-

bo en de beide zangeressen presenteren 

weer een avondvullend programma met een 

keur van liedjes van vroeger en nu.  

Voor velen is dit inmiddels het maandelijkse 

avondje uit geworden en dé gelegenheid om 

samen met anderen gezellig de hele avond 

lekker ontspannen te zingen.  

Sluit u aan bij onze vaste groep bezoekers, u 

bent van harte welkom!  De avond begint 

om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 

uur en de toegang is gratis. Dus graag tot 12 

november in de grote zaal van D’n Iemhof! 

Houd U ook alvast rekening met de datum 

van de volgende liederentafel:  

10 december 2015 

 

 

Groot invitatiedriebandentoernooi rondom de kerstdagen  

in de soos 
Op 21, 22, 23, 28 en 29 december a.s. organiseert de biljartvereniging van de KBO-Ruwaard  

een biljarttoernooi, waarvoor de tien beste seniorenbiljarters uit de regio Oss worden uitgeno-

digd. 

De spelers zullen een halve competitie afwerken (alle 3-bandenspelers spelen eenmaal tegen 

elkaar), zodat op 30 december de terechte kampioen gehuldigd zal worden.  

Behalve het biljarten zal ook een grandioze loterij worden georganiseerd met 50 prachtige prij-

zen. De hoofdprijs, aangeboden door KBO Ruwaard, is een TV. De trekking zal plaatsvin-

den op woensdagmiddag 30 december en de uitslag zal vermeld worden op de website. 

Op dezelfde woensdagmiddag wordt er ook een afsluitend diner georganiseerd voor de deelne-

mers, de organisatie en genodigden. U hoort ook bij de genodigden als u voor een bedrag van  

€ 10,= loten koopt.  

Mocht de spanning ontbreken, wie gaat het toernooi op 30 december winnen, dan zal dit zeker 

gecompenseerd worden door de loterij en de trekking van de hoofdprijzen. 

Alle gegevens, zoals deelnemers, speeltijden enz., worden vermeld in het programmaboekje, 

dat u zult ontvangen, gelijktijdig met de ONS van  begin december.  

Nu reeds kunt u loten kopen bij de leden van onze biljartvereniging. Als u wilt deelnemen aan 

het slotdiner, dan dient u hiervoor loten en een bon te halen bij de voorzitter van de organisatie, 

Marc Westerlinck. Marc is bijna (- sorry, toch enige verplichtingen) elke middag aanwezig in de 

soos. 

Als u de tijd rondom de kerstdagen nog niet volledig volgeboekt heeft en u heeft zin om enige 

tijd met uw vrienden en mede-KBO-ers  te praten en van het biljarten te genieten bij het genot 

van een gezellig kopje koffie of een drankje, dan bent u meer dan welkom. Wij zorgen voor de 

entourage, maar zonder u missen we de gezelligheid.  

Hopelijk tot ziens in onze soos op (een van) de dagen rond Kerstmis. 

Het 3-bandenteam van KBO-biljartvereniging Ruwaard 

 



                

                

                                         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 

 



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 
 

 

 

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 

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 

 

Carnaval 2016 

KBO Ruwaard organiseert ook in 2016 weer 

een gezellige carnavalsmiddag. Daarvoor is 

iedereen op vrijdag 5 februari 2016 vanaf 

half twee welkom in d’n Iemhof. Noteer deze 

datum alvast in uw agenda! 

Het belooft weer een prachtig spektakel te 

gaan worden met muziek, een drankje en 

een hapje en… een bezoek van zowel de 

Stadsprins als de Jeugdprins met hun ge-

volg! Het complete programma voor deze 

middag kunt u lezen in het Nieuwsblad van 

januari. 

Geen carnaval zonder carnavalsvierders. We 

rekenen daarom op veel leden van KBO Ru-

waard die eens helemaal uit hun dak willen 

gaan. Onthouden dus die datum: 5 februari 

2016! 

mailto:info@beter-thuis.nl


 

 
 

 

 

Het klussenteam staat voor u klaar 

Beste leden, 

Soms kom je gewoon niet 

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 gezond-

heid het niet meer toe. 

 

Wij als klussenteam staan graag voor uw 

klaar om u een handje te helpen en we zijn 

van vele markten thuis. 

Enkele 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. 

Heeft u een klusje welke we voor u kunnen 

uitvoeren tegen een geringe vergoeding, dan 

kunt u contact opnemen met onze coördina-

tor: 

Chris Jansen 0412-636271 of 06-25201450 

 

 

 

Samen uit eten. 

We gaan voor de laatste keer dit jaar samen 

uit eten bij ons welbekende restaurant “ ’t 

Putje”.  Op vrijdag 27 November om 18.30 

uur. Als U mee wilt gaan eten graag even 

een telefoontje. (642369) Zo nodig proberen 

we het vervoer te regelen. 

 

 

Website KBO-Ruwaard 

Het blijkt nog steeds 

dat slechts enkele leden 

regelmatig onze websi-

te bezoeken. Dit is 

jammer, omdat je daar 

veel kunt vinden. Mocht 

u bijv. het nieuwsblad kwijtgeraakt zijn, of 

weten wat er op de agenda staat, dan staat 

dat in een paar klikken op uw beeldscherm. 

Onze website is  gemakkelijk te vinden door 

bij google of een andere zoekmachine kbo 

ruwaard in te tikken. Dan ziet u vanzelf de 

verwijzing en kunt u, als u “fotogalerie”  

aanklikt, de foto’s  van de evenementen of 

bijeenkomsten, die wij gehad hebben, terug-

vinden. Leuk om te zien! 

Ook over onze activiteiten en andere  on-

derwerpen kunt u daar van alles vinden. 

Het is zeker de moeite waard om het eens 

uit te proberen. 

 

 

Webwinkel 

KBO Brabant heeft (natuurlijk; wie heeft dat 

tegenwoordig niet) een webwinkel, waar u 

als lid tegen (sterk) verlaagde prijzen artike-

len kunt kopen die afgestemd zijn op ons, 

senioren. Denk aan tablets, telefoons, led-

verlichting, elektrische fietsen en collectieve 

voordelen bij het inkopen van energie. 

Kies www.kbobrabant.nl/webwinkel en zoek 

de grote lamp onderaan. Klik hier en u komt 

op het assortiment terecht. De kortingen 

kunnen vaak interessant zijn. 

 

 

 

 
 

http://www.kbobrabant.nl/webwinkel


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 

 

 

Onze kroonjarigen in december 

 
95 jaar  mevr Netten-Zwetsloot 

 

90 jaar  mevr Semeijn-Hinrichs 
   mevr Waber- Kleuskens 

 

85 jaar  dhr v.d. Elzen 

   mevr Peters-Schipstal 

 

80 jaar  mevr Jagers-Rutten 
 

75 jaar  mevr Luijben-De Stefano 

 

70 jaar  mevr Huijsman-Tijink 

   mevr Vrenken 

 

65 jaar  mevr Kerkhof-Mastaiel 
   mevr Olthof-Lingg 

 

Allen van harte proficiat. 

Hebt u foutjes ontdekt in dit overzicht, of 

wilt u er niet meer bijstaan, geef dit dan 

even door aan de secretaris. 
 

 

 

Positief denken 

Vitaliteit blijkt niet alleen uit  

het vermogen vol te houden, 

maar ook uit het vermogen 

opnieuw te beginnen 

 

 

 

 

 

 

 

Motto voor november 

 
Iedere nieuwe dag is een geschenk 

dat u uitpakt als u wakker wordt. 
 

 

 

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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