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Agenda 

Do 10 dec 20.00 uur liederentafel 

vr 11 dec  kerstmarkt Dordrecht 

wo 16 dec 12.00 uur kerstviering 

ma 21 dec  14.00 uur kerststukjes maken 

wo 23 dec 14.00 uur kienen 

vr/za  25/26 dec  Kerstmis 

 

21-22-28-29-30 dec

 DRIEBANDENTOERNOOI bc KBO Ruwaard 

 

di 29 dec 09.30 uur bestuursvergadering 

do 31 dec  oudjaar 

 

vr 01 jan het nieuwe jaar biedt zich aan 

ma 04 jan 14.00 uur nieuwjaarsreceptie 

wo 06 jan 13.30 uur postzegelbeurs 

ma 11 jan  14.00 uur inschrijven vijfdaagse  

         reis 

ma 11 jan 14.00 uur contributie betalen in  

      de soos 

do 14 jan 09.30 uur EXPO Veldhoven 

do 14 jan 20.00 uur liederentafel 

wo 20 jan  14.00 uur kienen 

di 26 jan 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

5 daagse reis naar de  

Belgische Ardennen. 

Ook voor het komende jaar hebben we weer een 

reis georganiseerd en wel van 20 t/m 24 juni 

2016. 

Het hotel in Vianden, (waar wederom belang-

stelling voor was), was op verschillende data niet 

beschikbaar. Nu gaan we naar Han sur Lesse en 

maken van daaruit leuke excursies. Zie voor 

reisbeschrijving en prijzen verder in het blad. 

Inschrijven voor deze reis:  

Maandag 11 januari 2016 om 14.00 uur in 

de soos in D’n Iemhof. 

 

KBO contributie 2016: nu betalen! 

Zoals overeengekomen tijdens de algemene le-

denvergadering bedraagt de KBO-contributie ook 

voor 2016 € 30,00 per persoon. Te betalen voor 

eind januari 2016. U kunt uw bijdrage vanaf he-

den overmaken op IBAN rekeningnummer  NL48 

RABO 0170 4355 63 ten name van  

KBO Ruwaard. 

U kunt ook gebruik maken van au-

tomatische incasso. De contributie 

wordt dan tot wederopzegging 

jaarlijks omstreeks eind januari 

automatisch van uw bankrekening afgeschreven. 

Voelt u hiervoor – en heeft u zich nog niet eerder 

opgegeven – neem dan contact op met onderge-

tekende. 

Voor KBO leden die echt moeite hebben met het 

overmaken per bank is er op maandag 11 januari 

2016 vanaf 14.00 uur gelegenheid om de contri-

butie contant te komen betalen in onze soos in 

d’n Iemhof.  

Wees slim, betaal op tijd! 

Tonn Broeksteeg, penningmeester KBO Ruwaard 

Tel. (0412) 640418 

 

Vrijdag 11 december 2015,  

Kerstmarkt Dordrecht. 

Er zijn nog plaatsen in de bus naar Dordrecht. 

Heeft U nog vriendinnen dan mogen zij ook mee. 

Kosten € 15,00  en ze hoeven geen lid te zijn. 

Graag een telefoontje naar Mieke Boonstra 

642369. 

 

Nieuwjaarsreceptie 2016 

Denkt u eraan? Op maandag 4 januari 2016 bent 

u van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie in 

onze soosruimte in zaal 2 van d’n Iemhof. Vanaf 

14.00 uur kunt u dan met iedereen die u lief 

heeft de beste wensen uitwisselen en een toost 

uitbrengen op het nieuwe jaar. Noteren dus die 

datum. 
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RABO clubkas campagne 

De RABO club campagne heeft ons € 296 
opgebracht. Door middel van 73 stemmen van 

onze leden. 

Volgend jaar moet dit beter. We gaan er vanaf 

januari aan werken. 

Heeft u een rekening bij de RABO en bent u geen 
lid van de bank, geef even een seintje en we 

regelen het voor u, 't is gratis ! 

Secr KBO Ruwaard. 

 

 

 

Kerstmiddag, woensdag  

16 december 2015. 

Voor de kerstlunch hebben al veel mensen inge-

schreven. Deze begint om 12.00 uur, zaal open 

om half 12. Bij binnenkomst levert U het entree-

bewijs in en ontvangt U een programma boekje. 

We gaan er met elkaar een feestelijke kerst-

middag van maken. 

Vrijdag 5 februari 2016:  

Carnaval in onze soos  

We kunnen het niet vaak genoeg vertellen: KBO 

Ruwaard organiseert ook het volgend jaar weer 

een gezellige carnavalsmiddag en 

wel op vrijdag 5 februari 2016. 

Vanaf half twee ’s middags is 

dan iedereen van harte welkom 

in d’n Iemhof. Iets om met vette 

letters te noteren in uw nieuwe 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 gevolg! Het complete pro-

gramma voor deze middag kunt u lezen in het 

Nieuwsblad van januari. 

Onthouden en vrijhouden die datum: 5 februari 

2016. En komen, natuurlijk! 

 

 

--------------------------------------------------   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
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5-daagse Bus-excursiereis KBO Ruwaard  

Belgische Ardennen 20 t/m 24 juni 2016 
Programmavoorstel  
Reis met ons mee naar het prachtige natuurgebied van de Ardennen. Vanuit ons hotel, op loopafstand van 
de beroemde grotten van Han, maken we diverse uitstapjes. We brengen een bezoek aan het historische 

stadje Trier, Dinant en Durbuy. 
 

DAG 1 La Roche en Ardenne  
09.00 uur: Vertrek Oss  

09.45 uur: Vertrek Eindhoven  

11.00 uur: Koffie + gebak omgeving Maastricht  

11.45 uur: Vertrek restaurant  
12.00 uur: Aankomst La Roche en Ardenne  
 

In La Roche en Ardenne is tijdens het Ardennenoffensief zwaar 

gevochten. Tijdens de gevechten werd het overgrote deel van het 
stadje verwoest en kwamen meer dan honderd inwoners van La Roche om het leven. In het Museum Slag 

om de Ardennen wordt teruggekeken naar deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis van La Roche en Ar-

denne. We bezoeken het museum of we kunnen met het treintje een rondrit maken door het centrum. 

Tevens kunt u op eigen gelegenheid de lunch hier gebruiken.  
16.00 uur: Vertrek La Roche en Ardenne  

17.00 uur: Aankomst hotel, kamers verdelen en inchecken   

18.00 uur: Diner in het hotel  
 

DAG 2 Dinant & Boottocht Maas en sluis van Anseremme 

 Na het ontbijt gaan we naar het middeleeuwse stadje Dinant. We brengen een bezoek aan de Citadel die 

hoog gelegen ligt met een prachtig uitzicht over de Maas. In de Citadel krijgen we een rondleiding. U 

heeft tijd om Dinant op eigen gelegenheid te verkennen en te lunchen.( vertrek 14.30 uur ) De mooiste 
rondvaart met een doorgang van de sluis van Anseremme die de boot een verval van 2.40 meter toestaat 

om toegang te krijgen tot het wildste riviervlak van de Hoge Maas; U bewondert aansluitend de Prieuré, 

het beroemde kasteel van Freyr met zijn Franse tuinen evenals de rotsen van Freyr het grootste klim 

rotsmassief in België. (2 uren ) Na dit bezoek keren we weer terug naar ons hotel.  
 

DAG 3 Trier, de oudste stad van Duitsland  

Na het ontbijt maken we deze morgen een uitstapje naar Trier. Deze stad is 

gelegen in een verwijding van het Moezeldal omringd door de heuvels van de 
Eifel en de Hunsrück. Trier trekt jaarlijks veel bezoekers en niet alleen vanwe-

ge de vele intact gebleven bouwwerken uit de Romeinse tijd maar ook om vele 

andere beschermende monumenten, vroeg christelijke heiligdommen en kunst-

schatten uit de klassieke oudheid. Vele monumenten staan op de werelderf-
goedlijst van de UNESCO. We maken een tochtje met het treintje de Römer 

Express door het centrum. Vervolgens heeft u nog de tijd om zelf rond te kij-

ken in Trier.  
 

DAG 4: Grotten van Han & Orval  

Op loopafstand van het hotel waar we deze week verblijven, vindt u de beroemde Grotten van Han. 

Kleedt u warm aan en maak een wandeling door de diverse zalen van de grotten met prachtige kalkste-

nen stalagmieten en stalactieten. Het complex van de grotten omvat ook een wildpark. De speciaal uitge-
ruste ‘safaricar’ garandeert een veilig bezoek en maakt ook een bezoek mogelijk voor mensen die minder 

goed ter been zijn. Tevens maken we een boottochtje. Na de lunch gaan we op weg naar Orval. De brou-

werij van Orval, die binnen de abdij gevestigd is, werd in 1931 opgericht om de grootscheepse werken 

voor de heropbouw van Orval te financieren. Van in het begin werft de brouwerij leken als werkkrachten 
aan, onder wie de eerste meester-brouwer Pappenheimer, aan wie het recept toe te schrijven is. Het 

commercieel beleid van de brouwerij wordt aangepast aan de waarden die de kloostergemeenschap han-

teert. De inkomsten van het merk worden besteed aan sociaal hulpbetoon en aan het onderhoud van de 

gebouwen. U bezoekt de Abdij en bierbrouwerij en kaasmakerij op eigen gelegenheid. Na dit bezoek keren 

we terug naar het hotel.   
 

Dag 5 Weer naar huis & Durbuy 

Na het ontbijt verlaten we Han-sur-Lesse en rijden door het prachtige natuurschoon van de Ardennen. We 

brengen een bezoek aan Durbuy. Er zijn nog echt oude kleine middeleeuwse straatjes en mooie oude hui-

zen. Durbuy heeft een heel charmant sfeertje. Daarnaast is in Durbuy het goede Belgische leven te vinden 



4 

 

mooi gelegen aan rivier de Ourthe. Hier kunt u de lunch gebruiken. Na dit bezoek vervolgen we onze weg 

naar Nederland. ( wijzigingen voorbehouden ) 
 

Hotel Grenier des Grottes 3* 

 

Op loopafstand van de beroemde grotten en aan de winkelstraat van 

Han-sur-Lesse is hotel Grenier des Grottes gevestigd. Alle kamers zijn 

voorzien van douche of bad, toilet, tv, radio en haardroger. Het hotel 

beschikt over een restaurant, bar en sauna. Er is een lift aanwezig. 

http://www.hotelgrenierdesgrottes.nl/ 

 

Afscheidsdiner 

De reis wordt afgesloten met een goed verzorgd afscheidsdiner in Ne-

derland. Een 3-gangen diner bestaat uit soep, hoofdgerecht schnitzel met aardappeltjes/ frites en groen-

ten en een toetje na. Eventuele diëten dienen vooraf te worden doorgegeven. 
 

Aantal personen:      Reissom per persoon: 

 

Bij deelname van 35 – 39 personen    € 435,00 

Bij deelname van 40 – 44 personen    € 415,00 

Bij deelname van 45 – 49 personen    € 405,00 
 

Reisverzekering      € 10,50 p.p.  
 

Annuleringsverzekering  

bij een reissom van € 415,00 per persoon   € 31,50 p.p. 
 

 

Toeslag 1 persoonskamer     € 80,00 p.p. 
 

 

De reissom is inclusief:  
 

- vervoer per luxe Tourist Class touringcar, voorzien van toilet, koelbox, koffie-/theezetapparatuur,  

video/DVD apparatuur en airconditioning  

- Begeleiding door uw chauffeur, tevens reisleider  

- 2 Koffie en gebak dag 1  

- 4 overnachtingen in Hotel Grenier des Grottes op basis van verblijf in tweepersoonskamer  

- verzorging op basis van halfpension (ontbijtbuffet en 3-gangendiner)  

- Uitgebreid excursieprogramma 

- Entree La Roche en Ardenne Museum of het treintje  

- Dinant entree Abdij 

- Gids Dinant 
- Boottocht Maas, 2 uur 

- Romer Express Trier 

- Entree en rondleiding Grotten van Han, incl. boottochtje ( Wildpark niet inclusief ) 

- Entree Orval Abij complex 

- Afscheidsdiner 

- vaste eigen opstapplaatsen Oss en Eindhoven  

- verzorgingskosten chauffeur  

- calamiteitenfonds à € 2,50 per 9 deelnemers 

- ANVR boekings- en reserveringskosten 
 

De reissom is exclusief:  
 

- drankjes aan boord van de touringcar  

- eventuele optionele excursies en niet genoemde entreegelden  

- uitgaven van persoonlijke aard, zoals drankjes, fooien etc. 

 

http://www.hotelgrenierdesgrottes.nl/
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Voordelig uit met KBO-Brabant 
 
Met meer dan 132.000 leden is KBO-Brabant de grootste vereniging in Noord Brabant en één 

van de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Door ons grote ledental zijn we een 

serieuze gespreks-partner voor overheden en andere instanties en waar mogelijk werken we 

samen met andere ouderenorganisaties. Wij zijn ook een interessante doelgroep voor 

aanbieders van diensten en producten, waardoor we onze leden aantrekkelijke kortingen kunnen 

bieden. 
 

Eén van deze aanbiedingen is de (collectieve) zorgverzekering, waar we allemaal mee te 

maken hebben. 

IAK in Eindhoven biedt samen met KBO-Brabant een uitstekende en voordelige zorgverzekering. 

Het betreft de verzekeringspakketten van VGZ met hoge kortingen en alleen bij IAK voorzien 

van diverse extra's voor leden van  
KBO-Brabant. 

 

Als lid van KBO-Brabant profiteert u van: 

 

 8% korting op uw basisverzekering  

 5% korting op aanvullende zorgpakketten 
 

en speciaal voor u geregeld: (gratis) KBO-Brabant-plus pakket 

 € 240 extra vergoeding voor beweegzorg (- fysiotherapie) 

 € 500 extra vergoeding aan eigen bijdrage voor geneesmiddelen 

 vergoeding van uw verplichte rijbewijskeuring 

 nieuwe verzekerden krijgen éénmalig € 20 op hun rekening gestort als tegemoetkoming in 

de contributie. 
 

Dit exclusieve KBO-plus pakket geldt alleen als u zich verzekert bij IAK met een aanvullend 

zorgpakket. 

 

Als KBO lid kunt u zich aanmelden bij IAK, tel (040)-261 18 77 of via www.iak.nl/kbo onder 

collectiviteit 8086 en met uw lidnummer, dat op uw ledenpas staat. 
Bestuursleden van uw Afdeling kunnen verdere informatie verschaffen over deze verzekeringen. 

Ook kunt u deze vinden op  

www.kbo-brabant.nl en via telefoon (073)-64 440 66. 
 

Houd u er rekening mee, dat u zich moet aanmelden vóór 1 januari 2016 

 

 

 

 

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. 

Vraag en aanbod 

Ik wil graag circa 20 video-banden omzetten 

naar DVD.  

Wie heeft daartoe de mogelijkheden? Uiteraard 
tegen kostenvergoeding. 

 

Jos Spijkers – telefoon 623648 
 

http://www.iak.nl/kbo
http://www.kbo-brabant.nl/
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Liederentafel in D’n Iemhof 

Op donderdag 10 december as. vindt in D’n Iem-
hof te Oss weer de liederentafel plaats. Onder 

begeleiding van het Iemhof Combo en de beide 

zangeressen zal weer een keur van liedjes van 

vroeger en nu worden gepresenteerd, deze keer 
natuurlijk grotendeels in de sfeer van de decem-

bermaand.  

Zoals altijd is iedereen die graag samen met an-

deren zingt van harte welkom. U kunt in elk ge-
val op een heel gezellige zangavond rekenen. 

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.  
Steeds meer mensen weten de weg naar D’n 

Iemhof te vinden – u toch ook?  Dus graag tot 10  

december in de grote zaal van D’n Iemhof, Ster-

rebos 35 te Oss! 
 

Noteert u de datum 14 januari 2016, de volgende 

liederentafel. 
 

 

Jaarboekje 
Zoals al is medegedeeld gaan we stoppen met 

het maken van ons jaarboekje. 

Het werd te duur en te arbeidsintensief en 

daarom vind u het nu in de gele bijlage van dit 
blad. 

Ik wil u toch vragen eventuele mededelingen aan 

ons door te geven, zodat ze in '’t Nieuwsblad” 

vermeld kunnen worden. 

Denk aan adreswijzigingen, opzegging van 
lidmaatschap,  enz. enz. zodat het ledenbestand 

up-to-date blijft. 

Data en tijden van activiteiten vind u maandelijks 

in ons Nieuwsblad, zie agenda en redactioneel 
nieuws. 

 

 

 

 

 
 

Onze kroonjarigen in januari 
85 jaar dhr Meijer 

 mevr Wijk v.Tweel 
 

80 jaar dhr Kramer 

 mevr Timmermans  

 mevr Vincken-Gubbels 
 

70 jaar dhr v. Bergen 

 dhr Dubois 

 dhr v. Griensven 
 

 proficiat !!! 
 

Als u misschien foutjes ontdekt in dit overzicht,  

of er niet meer bij wil staan, geef dit dan even 
door aan de secretaris. 
 

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

