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Agenda april / mei 

wo 06 apr 13.30 uur postzegelbeurs 

do 14 apr 20.00 uur liederentafel 

vr 15 apr  open bridgedrive 

ma 18 apr 10.00 uur jaarvergadering 

wo 20 apr 14.00 uur kienen 

di 26 apr 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 27 apr  koningsdag (soos  

        gesloten) 

vr 29 apr 10.00 uur informatie over  

         electrische fietsen. 

wo 04 mei 14.00 uur postzegelbeurs 

do 05 mei  Hemelvaart 

wo  18 mei 14.00 uur kienen 

do 19 mei 19.30 uur vrijwilligersavond 

vr 20 mei 14.00 uur 85+ middag 

di 24 mei  Jeu de boules-toernooi 

di 31 mei 09.30 uur bestuursvergadering 
 

 

85 + 
We gaan dit jaar de ”echte ouderen” weer een 
keer verwennen. 

Zet de datum van 20 mei maar alvast in de 

agenda. 

Rond 1 mei krijgt u een persoonlijke uitnodiging 

voor een middagje bijpraten, snoepen en wat 

lekkers drinken, omlijst door wat muziek en een 

loterij. 

Vooraankondiging reizen 

Woensdag 06 juli Bierbrouwerrij Ooyen.  

Rondleiding, rit met treintje en gids.  

Met eigen auto’s. Prijs: € 14,50 

Dinsdag 09 augustus om 10.00 uur naar  

Omroep Brabant in Son. Hier kunnen maar 25 

personen mee. Met eigen auto’s.  

Ongeveer € 8.00 ?? 

Dinsdag 30 augustus, Kasteel ’t Loo in Apel-

doorn, vertrek 11.00 uur. Toeristische route 

rondom de kroondomeinen o.l.v. een gids en be-

zoek aan kasteel het Loo. Met een bus van Oad. 

Prijs: ongeveer € 52,50 bij 60 personen. 

Dinsdag 04 oktober, Kevelaer en Millingen, 

toer door de Ooypolder. Vertrek rond 9.00 uur 

Kosten: rond € 52,50 bij 60 personen. 

 

Het juiste programma en prijzen ziet U in het 

volgende nieuwsblad. 

 

De inschrijving- datum is Maandag 13 juni 

2016 om 14.00 uur in d’n Iemhof, soos. 

 

 

Belastingservice. 

Ook dit jaar hebben  

velen van u weer van de 

mogelijkheid gebruik 

gemaakt om hun belas-
tingaangifte over 2015 

in te laten vullen door 

een van onze service-

medewerkers. 

Het werd extra druk omdat het belastingkantoor  
in Oss weg is en de PCOB en ANBO zelf geen in-

vullers meer hebben. 
 

Door het nieuwe systeem verliep het invullen vlot 

en zonder veel grote problemen. 
 

Hartelijk dank hiervoor aan Tonn Broeksteeg en 
Frans van Pinxteren. 
 

Jo van Amstel, coördinator. 

Jaarvergadering 

Zoals aangegeven in ons jaaroverzicht wordt op 

maandag 18 april 2016 onze jaarvergadering 

gehouden.  

Wij hebben dan een aantal aftredende bestuurs-

leden waaronder de secretaris.  

Ook heeft onze voorzitter aangekondigd dat zij 

wegens gezondheidsredenen zal aftreden.  

Dat betekent dat wij op zoek zijn naar nieuwe 

bestuursleden en een nieuwe voorzitter. 

Mocht u interesse hebben laat dit dan aan het 

bestuur weten. 
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Liederentafel 

Op donderdag 14 april as. wordt in de mooiste 

ontmoetingsruimte van Oss, in de grote zaal van 

D’n Iemhof  weer de maandelijkse liederentafel 

gehouden. Het Iemhof Combo en de beide zan-

geressen staan weer garant voor een leuke 

avond met veel leuke liedjes van vroeger en nu. 

Zoals altijd is iedereen die graag samen met an-

deren zingt van harte welkom. Sluit u aan bij 

onze vaste groep bezoekers! 

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 14 april in de 

grote zaal van D’n Iemhof, Sterrebos 35 te Oss! 
 

 

Reizen 

Dit jaar zijn we weer aan de beurt om met de 

museum plus bus op stap te gaan. En wel op 

maandag 27 juni naar het Mauritshuis in den 

Haag. 

Wie kunnen er mee?? 

Mensen die niet meer zelfstandig een museum 

kunnen bezoeken, vanwege te hoge leeftijd, of 

slecht ter been etc. 

Er kunnen totaal 40 personen mee, waaronder 

enkele begeleiders. 

Er mogen 3 rolstoelen mee, 2 vaste rolstoelen en 

1 electrische rolstoel. 

Bovendien kunnen er 5 opvouwbare hulpmidde-

len mee, b.v. rollator of opvouwbare rolstoel. 

Degene die gebruikt maakt van een rolstoel moet 

een begeleider hebben. ( daar kunnen wij voor 

zorgen). 

De reis naar het Mauritshuis is gratis, maar voor 

de lunch moet U zelf zorgen. U krijgt tijd om te 

lunchen in de brasserie, +/- € 10,00 of U kunt 

zelf wat meenemen,, maar dit mag niet in het 

Mauritshuis genuttigd worden, dus vooraf of erna 

in de bus. U kunt natuurlijk wel koffie drinken in 

het museum. 

Inschrijven: Maandag 30 mei 2016 om 

14.00 uur in de soos. 

 

 

Samen eten 

In het vorige nieuwblad gaven we al aan, dat 2 

dames zich hadden aangeboden om het samen 

eten te gaan organiseren. Het resultaat laat niet 

lang op zich wachten. 

Zaterdag 23 april 2016 om 18.00 uur hebben zij 

een 3 gangen menu afgesproken in het City-

hotel, brasserie de Serre. De kosten zijn € 20 

excl. drank. Het menu is ook al bekend: 
 

Terrine van koolvis, wortel, spinazie en saffraan 

met dressing van dragon en grove  

Mosterd 
 

 ***** 

 Parelhoenfilet met paddenstoelen, aardappel-

mousseline, spek en saus van witte wijn 
                   OF 

Op de huid gebakken zeebaars met bospeen, 

bloemkool en Beurre Blanc 
 

 ***** 

 Vanille cheese cake met advocaat gelei, 

frambozen compote en vanille-ijs 

 
U kunt zich aanmelden bij Toos Janssen (0412 

625700) of Mariëlle Roos (0412 637495) 
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Agenda jaarvergadering KBO Ruwaard op maandag 18 april 10.00 uur 
 

 

1 Opening door de voorzitter 

 

2  Vaststellen agenda (stond in “t  Nieuwsblad) 

 

3  Mededelingen van huishoudelijke aard. 

 

4  Korte leespauze  

 

5  Notulen van de vergadering in 2015 (zijn rondgedeeld) 

 
6  Jaarverslag (stond in 't Nieuwsblad)  

 

7   Verslag van de penningmeester 

 

8  Verslag kascommissie en installeren nieuwe kascommissie 

 

9  Bestuursverkiezing 

 voorstellen van  kandidaten voor een bestuursfunctie 

 samenstellen kiescommissie 

 Stemming 

 

     Pauze 

 
10 Activiteiten; reisjes 

 

11 50 jarig jubileum 

 

12 Info Iemhof 

 

13 Rondvraag  

 

14 Afscheid van Mieke Boonstra als voorzitter 

 

15 Sluiting door de nieuwe voorzitter. 

 
 

Ad pt 10: Mieke Boonstra treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar 

         Peter Hessels en Tonnie van Hoorn treden  af . Tonnie van Hoorn is  

                 herkiesbaar. 

         Peter Hessels treedt af, maar blijft beschikbaar voor functies. 

         Janny Nederveen stelt zich kandidaat voor een bestuursfunctie. 

 

Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 10 april melden 

bij het secretariaat, met minimaal 5 handtekeningen die hem/haar 

ondersteunen  

( secretariaat, zie colofon in 't Nieuwsblad) 
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Jaarverslag KBO Ruwaard 2015 
 
5 januari nieuwjaarsreceptie 

15 januari EXPO Veldhoven 

12 februari ingelaste alg. leden vergadering  

 i.v.m. plannen Iemhof 
13 februari carnaval 

     maart belasting invul hulp 

24/25 maart toneel door D.T.S. 

30 maart paasviering met eieren 
10 april open bridgedrive 

29 april  jaarvergadering KBO 

28 mei jeu de boule toernooi 

14 juni midzomerfestival 

18 juni jeu de boule toernooi Rusheuvel 
22 juni vijfdaagse reis 

8 juli zomerexcursie 

5 augustus zomerexcursie 

25 augustus dagreis / smokkelroute 
11 september jaarvergadering biljart 

19 september opening seizoen 

15 oktober start voorbereiding jubileum 

5 november vrijwilligersavond  
20 november biljartfeest 

16 december kerstviering. 

 

De ONS en 't Nieuwsblad verschenen 11 maal 
Er werd 12 woensdagmiddagen gekiend 

Het bestuur vergaderde 10 keer 

De barmedewerkers kwamen 2 maal samen 

en de ledencontactcommissie 1 maal. 

Verder spraken het bestuur en/of afgevaardigde 
meerdere malen met de gemeente over de 

toekomst van d’n Iemhof. 

 

 
 

 

 

Jeu de Boules Toernooi 

voor de senioren uit de Ruwaard 

en KBO-leden 
 
Op dinsdagmiddag 24 mei wordt wederom  
ons jaarlijks individueel toernooi voor de liefheb-

bers van het spel Jeu de Boules gehouden op de 

baan bij de Brederodestraat/ Sterrebos.  

 
Reserveer  alvast deze middag. 

Jo van Amstel (KBO) 

Sonja Haven (Sterrebos) 

 
 

 

 

 

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. 

 

 

(Kroon)jarigen in mei: 
 

95 jaar dhr Huisman 

85 jaar dhr Boeijen 

80 jaar mevr Haare 
 mevr Schobbers 

 dhr de Vocht 

75 jaar mevr Henraat 

70 jaar  dhr Westerlinck 
 

Proficiat allemaal, en als u een foutje ontdekt 

in deze opgave of er niet meer bij wilt staan 

even een seintje naar de ledenadministratie. 
 

 

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 

         0611001548 

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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