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Agenda 

ma 13 jun 14.00 uur inschrijven middag- 

   excursies en dagreis 

wo 15 jun 14.00 uur kienen 

wo 15 jun 09.30 uur jeu de boules-toernooi 

do 16 jun 09.30 uur jeu de boules-toernooi 

vrij 17 jun 10.00 uur voordracht Ann  

  Weinberg over Japanse bezetting  

  van Nederlands Indië 

vrij 17 jun 13.30 uur afsluiting biljartseizoen 

   2015 - 2016 

ma 27 jun  museum-plus bus naar 

   Den Haag / Mauritshuis 

di 28 jun 09.30 uur bestuursvergadering 

wo   6 jul middag excursie bierbrouwerij  

   Oijen 

wo 20 jul 14.00 uur kienen 

ma 25 jul 09.30 uur bestuursvergadering 

di   9 aug ochtend excursie Omroep  

   Brabant 

wo 17 aug 14.00 uur  kienen 

ma 29 aug 09.30 uur bestuursvergadering 

di 30 aug 11.00 uur dagreis paleis Het Loo 

 

 

Jeu de boule-toernooi  

dinsdag 24 mei 2016  

Ben v.d. Camp de glorieuze winnaar. 

’s Middags om half twee was het verzamelen 

voor het 3e jeu de boules 

toernooi van de KBO-

Ruwaard i.s.m. De 

Sterrebos. 

Het zag er na een regenachtige maandag 

goed uit. De plassen waren opgedroogd en 

de baan was prima bespeelbaar. 

Er hadden zich 31 deelnemers opgegeven, 

maar door omstandigheden vielen er 5 af. 

Dus stonden er 26 deelnemers op scherp. Na 

de loting voor de 1e ronde werd er naar har-

tenlust gespeeld. Vanwege het grote aantal 

deelnemers speelden we maar tot 10 punten 

om tijd te winnen. 

Vervolgens werden met verve de 2e en 3e 

ronde afgewerkt met af en toe grote of mi-

nieme verschillen, van 10-1 tot 10-8.  

Na de laatste partij kon de balans worden 

opgemaakt en de prijzen, geschonken door 

de KBO, de Sterrebos en Ben v.d. Camp, 

verdeeld worden. 

Ben van de Camp spande de kroon met 16 

pluspunten en mocht de wisselbeker en de 

1e prijs in ontvangst nemen. Annie Pennings 

werd 2e met 14 punten en Eize Boonstra 3e 

met 12 punten. De poedelprijs was voor 

Mien Mutsaers, die ondanks een val net voor 

de laatste partij dapper doorging. Zij kwam 

tenslotte uit op -16 

Na afloop ging bijna iedereen weer mee eten 

in “De Spil” bij de Sterrebos. 

Daar werden tijdens de soep de prijzen uit-

gedeeld en gezellig na gekeuveld over deze 

zeer geslaagde middag. 

Dank aan alle deelnemers, 

De wedstrijdleiding. 

 

Biljartvereniging KBO-Ruwaard 

heeft in seizoen 2015/2016 wederom een 

spannende onderlinge competitie bandstoten 

georganiseerd. Evenals vorig jaar wist René 

Doreleijers zijn titel te prolongeren. 

Ook ons lid Marc Westerlinck heeft een bij-

zondere prestatie geleverd. Hij is bij de per-

soonlijke Regio Kampioenschappen als eer-

ste geëindigd in de C-Klasse. 

Beide kampioenen van harte proficiat met 

deze resultaten. 

De wedstrijdleider 
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Woordje van de voorzitter 

Op 19 mei was er de vrijwilligersavond met 

een kleine 100 deelnemers. Lekker een kop-

je koffie met versnapering en tijdens de 

avond enkele luxe en warme hapjes. Als 

voorzitter diende ik ook voor het eerst het 

woord te nemen en mocht ik ook de vrijwilli-

ger van het jaar feliciteren. Zoals waar-

schijnlijk elk jaar een der moeilijkste taken 

voor het bestuur, maar met een meerder-

heid van stemmen werd Chris Janssen, co-

ordinator van het klussenteam verkozen. 

 

Tijdens deze avond vroeg ik ook aan de 

aanwezigen zich aan te melden voor extra 

vrijwilligers werk, voornamelijk gericht op 

het bezoeken van zieken, ouderen die slecht 

ter been zijn om eventueel opgehaald te 

worden en of er boodschappen voor te doen. 

En ja hoor, een twaalftal mensen gaf zich 

hier voor op. We zullen spoedig met al deze 

mensen contact opnemen om een telefoon-

cirkel in werking te stellen om alzo spoedig 

met deze nieuwe diensten te kunnen starten.  

 

Tevens kunnen jullie verschillende korte of 

langere verslagen vinden van zowel onze 

vrijwilligersavond als de 85+ plus middag, 

kienen, biljarten, handwerkclubje,  

bridgeclub, het jeu de boules toernooi. Jullie 

die deze leuke teksten schreven, bedankt 

hiervoor, en denk a.u.b. ook aan de volgen-

de uitgaven van ons Nieuwsblad. We willen 

ook zo spoedig mogelijk beginnen met enke-

le vaste rubrieken in ons blad zoals, te koop 

gevraagd en/of te koop aangeboden en hulp 

gevraagd of hulp aangeboden.  

Dit alleen maar om elkaar te helpen  

nietwaar ! 

 

Voorbereidingen zijn begonnen voor de KBO 

open dag op 30 september en de informa-

tiemarkt op 7 oktober 2016. De inschrijvin-

gen voor de museum plus bus voor 27 juni 

e.k. is compleet en het wordt dan ook weer 

een leuk gratis uitstapje. 

Vergeet niet de inschrijvingen voor de diver-

se reisjes op 13 juni 2016 om 14.00 uur in 

onze soos. Tevens is het ook nog mogelijk 

tot woensdag a.s. om in te schrijven voor 

het jeu de boules toernooi van de Kring op 

15 en 16 juni 2016 op de Rusheuvel. De 

evenementen agenda voor het komende sei-

zoen is in de maak en zal bij het nieuwsblad 

van september mee uitgedeeld worden. 
 

Met deze willen wij als huidig bestuur, en 

alle voorgaande besturen, de beheerder van 

d’n Iemhof, Walter van Hal, bedanken voor 

de leuke samenwerking en hem en zijn echt-

genote nog een mooie tijd toe wensen in 

goede gezondheid en als KBO lid zijn jullie 

altijd welkom natuurlijk.  
 

Zo dit was weer een woord i.p.v. een woord-

je maar toch bedankt dat jullie de moeite 

hebben genomen het te lezen en hopelijk tot 

ziens in onze soos.  
 

Marc Westerlinck 

 

 

Kienen 

Het is weer woensdagmiddag, kienmiddag, 

waar we met veel mensen plezier beleven. 

We zitten vaak met dezelfde dames aan een 

tafel, kopje koffie erbij, en elkaars kienbrief-

je in de gaten houden.  

En dan is het toch nog weleens te laat,  

wanneer we kien moeten roepen. 

Onze kienpresentator Wiel (doet het heel 

goed), heeft de nodige grappen tussendoor, 

wat we ook weer zeer waarderen. 

Soms vallen we in de prijzen, maar vaker 

niet, maar dan hebben we weer een gezelli-

ge middag achter de rug en daar gaat het 

om.  

Met elkaar voor elkaar. 

Groetjes Lammie Oor-Hadderingh 

 

 

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. 

 



Uit ons handwerkclubje 

Op onze soos hebben wij op maandagmid-

dag tussen 13.30 uur en 16.00 uur een  

leuke groep van een 20 tal dames die samen 

handwerken of kletsen of lezen maar in elk 

geval samen lekker bezig zijn.  

Indien je ook interesse zou hebben om je bij 

ons aan te sluiten ben je van harte welkom 

want hoe meer zielen hoe meer vreugd. De 

gemaakte werkjes kunnen of mee naar huis 

genomen, of met de KBO open dag verkocht 

of zelfs geschonken worden aan het Rode 

Kruis. Zo is het niet enkel vermaak en gezel-

ligheid maar doen we ook nog aan liefdadig-

heid.  

Dus wie vrije tijd heeft en zin in sociaal con-

tact is welkom op maandagmiddag tussen 

13.30 en 16.00 uur. 

 

Joke van Orsouw en Tonie den Brok 

 

 

Samen eten 

Wij willen u uitnodigen om samen met ons 

uit eten te gaan bij Stadsherberg Wilhelmi-

na, Spoorlaan 56 in Oss op woensdag 15 

juni 2016 om 18.00 uur. 

De herbergier heeft voor ons het volgende  

3-gangenkeuzemenu samengesteld: 

• Als voorgerecht wordt een soep geser-

veerd, waarbij wij keuze hebben uit 2 door 

de herbergier nader vast te stellen soepen  

• Voor het hoofdgerecht is er keuze uit 3 

gerechten: een spies met kalfsoester of een 

spies met biefstuk of een visgerecht met  

Atlantische tongfilet 

Bij het hoofdgerecht zullen 2 soorten groen-

ten worden geserveerd, alsmede friet en ge-

bakken aardappelen en bijpassende sauzen. 

• Dit wordt gevolgd door een dessert van de 

chef.  

 

Dit menu kost € 22,50 per persoon, exclusief 

drankjes. 

Mocht u problemen hebben met vervoer: 

neemt u dan ook even contact op met ons. 

Mogelijk kunnen wij iets regelen tegen een 

schappelijke vergoeding. De beschikbaarheid 

is echter beperkt. 

Wilt u meegaan? U kunt u hiervoor opgeven 

tot uiterlijk zondag 12 juni as. 

Wij horen graag van u. Toos Jansen 0412 

625700 of Mariëlle Roos 0412 637495 

 

 

 

Vrijwilligersavond 

Toen de grote zaal aardig vol begon te lopen 

(± 100) personen en iedereen een goed 

plekje had gevonden wenste onze nieuwe 

voorzitter, Marc Westerlinck, ons van harte 

welkom. Op het podium had de muzikant 

Hans Vesterink alles voorbereid met een ge-

luidsinstallatie en diverse instrumenten, zo-

als een trombone, gitaar en een accordeon. 

Aan hem de taak om gezellige liedjes uit de 

oude doos te spelen waar iedereen op mee 

kon zingen. Bij walsjes kon ik niet stil blijven 

zitten. Op de fleurig gedekte tafels stonden 

mooie kleine gebakjes te wachten om op 

gepeuzeld te worden met een bakkie koffie 

of thee. Het was echt een bijeenkomst van 

"ons kent ons", gezellig geroezemoes. Onze 

muzikant bleef onverstoorbaar door spelen. 

Ondertussen kwamen er schalen met ver-

fijnde borrelhapjes langs met een drankje 

naar keus. De avond werd afgesloten met 

een loterij waarmee je een heel leuk prijsje 

kon winnen. Best spannend! Uit naam van 

alle vrijwilligers bedank ik de andere vrijwil-

ligers die deze gezellige avond hebben ver-

zorgd. 

Tot ziens hoor en de groeten van  

Ann Weinberg 

 

 

Lunchconcert 

Zangvereniging ”Ons Genoegen” geeft op 

zondag 12 juni 2016 een koffieconcert on-

der leiding van H. vd Sanden in cultureel 

centrum ”De Binnenstad”,  

St Barbaraplein 6 te Oss. 

 

De aanvang is om 11.30 uur en de toegang 

is gratis. 

Er wordt gezongen van klassiek tot musical. 

 

U bent van harte welkom 
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Het klussenteam staat voor u klaar 

Beste leden  

Soms kom je er gewoon 

niet aan toe aan alle kleine 

klusjes in en om het huis,  

misschien ben je niet zo 

handig in bepaalde zaken of 

heb je het gereedschap niet in huis  of laat 

de gezondheid het niet meer toe. Wij als 

klussenteam staan graag voor uw klaar om u 

een handje te helpen en zijn van vele mark-

ten thuis. 

Enkele voorbeelden zijn: 

Kleding herstel, huishoudelijke klusjes, PC 

ondersteuning, loodgieterswerk, fiets repara-

tie, timmerwerk, tuinonderhoud, elektra, of 

andere klusjes er zijn er te veel om op te 

noemen. Heeft u een klusje dat we voor u 

kunnen uitvoeren, neem dan contact op met 

onze coördinator. 

Ook hebben we nog iets nieuws voor u. 

Misschien  hééft u nog oude / 

nieuwe foto’s liggen, of heeft u 

nog albums liggen  waar niet 

veel meer in  gekeken wordt, 

of heeft u ze misschien op een 

pc staan, hetgeen veel geheugen inneemt en 

uw pc trager maakt? 

Dan hebben wij voor u de oplossing. 

We hebben namelijk de mogelijkheid  om uw 

foto’s tegen een kleine vergoeding op een 

DVD te  zetten zodat u gemakkelijk  vanuit 

een luie stoel uw foto’s kan bekijken op uw 

TV. 

Als U hiervoor interesse heeft 

laat het dan weten aan onze 

coördinator.  

Kosten voor al deze klussen altijd in overleg 

met u. 

Coördinator Chris Jansen 0412-636271  

Of  06-25201450 

 

 

 

85+ middag 

Hallo 85+ers (dat zeg ik)  

Van harte welkom, zei onze nieuwe voorzit-

ter, Marc Westerlinck. Wat ontzettend leuk 

om elkaar, in sommige gevallen, na jaren 

weer terug te zien. Iedereen had zich feeste-

lijk gekleed. Ons middagje werd begeleid 

door de muzikant Michael Verhoeven met 

zijn accordeon. Op de kleurig gedekte tafels 

stond voor iedereen een met liefde gemaakt 

klein taartje met een marsepeinen plaatje 

waarop 85+ stond. Er was nog helemaal niks 

gebeurd of hier en daar werd al hartelijk ge-

lachen! De stemming zat er goed in. En ja 

hoor daar begon de accordeonist op z'n best 

te spelen. Iedereen begon spontaan mee te 

zingen of arm in arm mee te wiegen. Opeens 

kwam er een aankondiging van een kleine 

voordracht door Riet van den Heuvel over 

een verhaaltje van Annie M.G. Schmidt. 

Hartstikke leuk. Niet lang daarna volgde Riet 

van de Water met ook een leuk verhaaltje. 

Even later was Riet Fleuren aan de beurt. 

Het kon niet op!  Geweldig hoor zulke optre-

dens. Chapeau! Het leek wel of ze onderling 

een wedstrijdje waren aangegaan. Maar toen 

was onze muzikant weer aan de beurt. On-

dertussen kwamen er schalen met heerlijke 

één-haps crackertjes rond met een drankje 

naar keus, Tot slot van deze middag was er 

nog een loterij. Spannend hoor! Ondertussen 

nog even een lekker bitterballetje met of 

zonder mosterd. Wie oh wie gaat er met 'n 

leuke prijs naar huis? Uit naam van alle 

Krasse Knarren ( ik ben er zelf ook één en 

Fred ook) dank ik iedereen die zich inge-

spannen heeft om deze middag voor ons te 

organiseren. Tot ziens en hou je taai!!!  

Hartelijke groeten van Ann Weinberg. 

 

 

 

Gevraagd / aangeboden 

Voor het bezorgen van de Ons  

en het Nieuwsblad zoeken wij 

nog een vaste bezorger voor 

ongeveer 55 adressen in de 

Schaepmanlaan.  Aanvang 

van de bezorging in de 

maand augustus.  

Indien u geïnteresseerd bent gelieve dit de 

melden bij Nol van Vliet of via  

tel (0412)  638038 

 

 



Japanse bezetting 

Als een van de laatst overlevenden uit de 

bezetting van voormalig Nederlands Indië  

wil Ann Weinberg graag haar ervaringen 

over de periode 1941 – 1945 met u delen. 

Ook de Indische oorlogsslachtoffers maakten 

immers deel uit van het Koninkrijk der Ne-

derlanden. 

Vrijdag 17 juni 2016 om 10.00 uur in D’n 

Iemhof vervolgt Ann Weinberg haar voor-

dracht 

Stukje van de bridgeclub 

Hallo bridgers, 

De vraag aan mij of ik een stukje over brid-

gen zou willen schrijven!! 

Waarom juist aan mij, ze hadden dit beter 

aan een goede speler kunnen vragen. Maar 

ik zal proberen mijn verhaal over bridgen te 

vertellen.  

Ik woon al jaren 

op Sterrebos en 

er was een brid-

geclub die speelde 

’s maandag mid-

dags. Er was toen 

ook een zangkoor waarvoor ik de muziek-

mappen klaar maakte. Soms was het zo lek-

ker rustig, kon je een speld horen vallen, 

maar dan leek er wel ruzie onder de spelers. 

Ik hoorde van 1 UP – 1 DOWN – S.A. enz. 

enz. Mijn gedachte was van ‘nooit van mijn 

leven wil ik dat spel spelen’! 

Maar het liep anders. Ik kreeg vriendschap 

met iemand die speelde bridge.  

Vele gesprekken onder de koffie “bridge”. 

Dat moet je leren, dat is zo leuk, dat kun je 

spelen tot op latere leeftijd. Heel duidelijk 

werden er dingen uit gelegd die ik opnam. 

Maar soms werd het me teveel en begreep ik 

het niet goed genoeg en dacht ik “hou op”. 

Op zo’n moment wilde ik hem wel over het 

balkon gooien. Maar het ging verder, ik kon 

een beetje mee spelen. Vaak naar huis met 

lelijke gezichten, want ik had alles verkeerd 

gedaan. Maar ik moest doorgaan. Heb ik ge-

daan, tot op de dag van vandaag. Jammer 

genoeg heb ik nooit echt les of liever gezegd 

een cursus bridge gevolgd. Met wat ik ge-

leerd heb in een paar boekjes ben ik verder 

gaan spelen. Dus jullie begrijpen wel wat 

voor een speler ik ben!! Ik speelde zo nu en 

dan thuis met enkele vrienden en begon het 

steeds leuker te vinden. Totdat ik het lef had 

om naar de K.B.O. te stappen en te vragen 

of ik mocht proberen of het mij zou lukken in 

clubverband te spelen. Ik sprak dhr. Banken 

aan en hij zei áltijd doen’. Ik heb 2 partners 

voor je. De ene komt zo binnen en de ande-

re is met vakantie. Probeer het maar, ik 

denk dat de andere beter voor je is. Zo is 

het begonnen, en de andere is mijn partner 

geworden. Ze stond mij op te wachten en zei 

‘bent u Mevr. Spierings, zou u met mij willen 

spelen? 

Ik verbaasd. ”Als u met mij wilt spelen!!”  

Tot op de dag van vandaag zijn we partners 

en ik heb echt met haar een hele fijne band 

en een goede bridgepartner.  

Als ik fouten maak zal ze nooit mopperen, 

dan zegt ze ‘volgend keer beter’. Het bieden 

blijft voor mij moeilijk, en mis ik veel. Dus 

daarom zou ik iedereen die bridge wil gaan 

spelen zeggen, ‘ga een cursus volgen’. Maar 

ga het leren, het is zo leuk. Ik speel nu bij 

de K.B.O. in d’n Iemhof, waar ik met plezier 

iedere week naar toe ga. Het is zo’n fijne 

club met fijne mensen, echte vrienden. Ik 

heb een fijne partner die veel van mij 

neemt. Ik denk dat ze af en toe haar tenen 

samenknijpt als ik met de kaarten op tafel 

kom. Maar ze neemt het.  

Dank je wel, Afra. 

Dit is mijn verhaal over bridgen. Maar ga het 

leren en kom naar onze club. 

Heel hartelijk dank aan onze leiding dhr. Piet 

Banken, Wim en Dinie van de Heijden, mijn 

partner Afra en alle bridge vrienden. 

 

Met vriendelijke groeten  

Henny Spierings 

 

 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR VAN KBO RUWAARD WENST 

IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIEPERIODE 
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Kroonjarigen in juli 

60 jaar: mevr. Hansen-Ottevanger 

65 jaar: mevr. Kramer-Lodder 

 dhr. Verbruggen 

70 jaar: mevr. van Buel 

 mevr. Gerritsen 

75 jaar: dhr. Blom 

 dhr. Bruna 

 mevr. Bruna-Engel 

 mevr. van der Heijden-Nelissen 

 mevr. Opsteeg 

80 jaar: dhr. Molenaar 

in augustus 

70 jaar: dhr. Megens 

 mevr. Mutsaers-Franken 

 mevr. van der Put 

75 jaar: mevr. Beunis-Boevé 

 dhr. van Dijk 

 dhr. Sjamaar 

80 jaar: mevr. Banken 

 dhr. van Lent 

in september 

70 jaar: dhr. Hovenberg 

75 jaar: dhr. Boeijen 

 dhr. van Dinther 

 mevr. Weijenberg 

80 jaar: mevr. Rooders-Bergen 

85 jaar: mevr. de Bont 

90 jaar: mevr. van den Eng 

95 jaar: mevr. van der Heyden-van Woggelum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kbo afdeling Ruwaard 

Site: http://www.kbo-ruwaard.nl 

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 

 

Voorzitter: 

Marc Westerlinck,  tel: (0412) 486894 

mwesterlinck@kpnmail.nl 

Vice voorzitter: 

Wiel Janssen,  tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  

Secretariaat en ledenadministratie 

Rini van Bergen  tel. 06 22800311 

Van der Nootstraat 37,  5344 VS  Oss 

r.t.vanbergen@outlook.com 

Penningmeester:  

Tonn Broeksteeg,  tel: (0412) 640418 

Bankrekening: KBO-Ruwaard 

NL48 RABO 0170 4355 63  

tonnoss@ziggo.nl 

2e secretaries en ledenadministratie: 
Jo van Amstel,  tel: (0412) 481612 

vanamsteljo@gmail.com 

PR en evenementen: 
Tonnie van Hoorn,  tel: (0412) 850773 

         06 11001548 

tonnievanhoorn@hotmail.com 

Barcoördinator en evenementen: 
Janny Nederveen  tel: 06 52318958 

janoss@ziggo.nl 

 

Redactie Nieuwsblad: 
redactie@kbo-ruwaard.nl 

Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Nol van Vliet,  tel: (0412) 638038 

familie.vanvliet@hotmail.com 

Klussenteam: 
Chris Jansen,  tel: (0412) 636271 

         06 25201450 
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