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Agenda augustus / september 

Di   9 aug bezoek Omroep Brabant 

wo 17 aug 14.00 uur  kienen 

ma 20 aug 10.00 uur verg. ledencontact 
     commissie 

wo 24 aug 10.00 uur verg. activiteitenleiders 

vr 26 aug Soos GESLOTEN i.v.m 30-jarig 

  jubileum Zonnebloem 

ma 29 aug 09.30 uur bestuursvergadering 
di 30 aug 11.00 uur dagreis paleis Het Loo 

 

wo   7 sep  14.00 uur postzegelbeurs  

vr    9 sep  10.00 uur jaarvergadering 
       biljartver. “Ruwaard”  

wo  21 sep  14.00 uur kienen 

      opening seizoen 

ma 26 sep  09.30 uur bestuursvergadering 
vr 30 sep  open dag KBO 

 

 

Woordje van de voorzitter 

We zijn weer in augustus, nog enkele weken en 
het nieuwe seizoen begint weer. 

In ons volgend nieuwsblad krijgen jullie de agen-

da voor het seizoen 2016-2017. 

Tijdens de voorbije vakantie periode hebben wij 

als bestuur de volgende acties ondernomen en 
resultaten behaald: 

 

1- Is er een nieuwe commissie opgericht voor de 

reisjes en de uitstapjes bestaande uit Tonn 
Broeksteeg, Tonnie van Hoorn en Frans Kats. 

Succes!  

2- We hadden een vergadering met het bestuur 

van de biljartclub en hebben hen het derde 
biljart dat van KBO was, als geschenk overge-

dragen. Zo kunnen zij meerdere malen ge-

bruik maken voor de regiocompetitie. Het is 

natuurlijk wel zo dat alle KBO Ruwaard leden 
nog steeds op dit biljart kunnen spelen. 

3- Zijn we volop bezig met het organiseren van 

de KBO open dag, informatiemarkt 65+ en de 

rommelmarkt. De spandoeken zijn reeds be-

steld en de eerste aanmeldingen zijn reeds 
binnen. 

4- Hebben we op 29 augustus 2016, een verga-

dering over de vernieuwde Iemhof met Bra-

bant wonen en de adviseurs van de gemeente. 

5- Zijn de leiders van de verschillende clubactivi-
teiten uitgenodigd op 24 augustus 2016 om 

10.00 uur om samen een leuke OPEN DAG te 

organiseren op vrijdag 30 september zoals 

aangekondigd. 
6- Hebben voor het eerst een uitnodiging ver-

zonden naar de nieuwe uitgebreide ledencon-

tactgroep die instaan voor boodschappen en 

extra bezoeken en vervoerdienst voor onze 

eenzame ouderen of zij die slecht ter been 
zijn, dit op maandag 22 augustus 2016. 

7- Zijn wij nog steeds op zoek naar leden voor 

onze activiteitencommissie onder leiding van 

Toni van Hoorn en Janny Nederveen om sa-
men met hen de verschillende activiteiten nog 

leuker te maken en mogelijk nieuwe activitei-

ten te ontwikkelen. 

8- Zijn op woensdag en donderdag gestart met 
een extra kaarttafel voor rikken, hopen er nog 

een of twee bij te krijgen en zien ook graag 

enkele tafels om te jokeren in de toekomst. 

9- Daar het Rigom (Ons Welzijn) geen onder-
steuning meer geeft aan het koor Ons Genoe-

gen, hebben wij als KBO besloten het koor 

vanaf nu te ondersteunen. 

Zoals jullie kunnen zien hebben we niet stil geze-

ten en hopen dan ook op een goed vervolg van al 
deze oude en nieuwe clubactiviteiten.  

Graag zie ik jullie allen in onze soos voor een 

kopje koffie of een ander drankje en/of een leuk 

gesprek. 
 

Vraag en aanbod 
Vergeet de nieuwe rubriek VRAAG EN AANBOD 

niet!!! 

Heb je iets te koop, te ruilen, weg te geven, of te 
verkopen dan is deze rubriek daarvoor geschikt. 

Geef je vraag of aanbod gratis door, voor de op-

gegeven datum, vermeld boven aan ons Nieuws-

blad. 
Dit kan via e-mail  (redactie@kbo-ruwaard.nl) of 

per telefoon (0412-643889) aan de redactie, Wiel 

Janssen en je zal in volgende uitgave je opgege-

ven tekst terugvinden. 
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Sluiting soos 
In verband met het gebruik van de grote zaal en 
de soos in D’n Iemhof door de Zonnebloem is de 

soos gesloten op 26 augustus 2016. 

 

Oproep aan alle eenzame ouderen in 

onze vereniging en/of leden die 

slecht ter been zijn 

 Graag willen wij, met een heleboel vrijwilligers 

uit onze vereniging jullie die eenzaam zijn, slecht 

ter been zijn, helpen met bijvoorbeeld bood-

schappen voor jullie te doen, jullie een extra be-

zoekje te brengen, jullie ophalen om naar de 
soos te komen, enzovoort. 

Als je mogelijk interesse hebt om meer deel te 

kunnen nemen aan onze activiteiten, of indien je 

hulp nodig hebt om boodschappen te doen dan 
ben je slechts 1 telefoontje verwijderd. 

Voorlopig kan je mij bellen, Marc Westerlinck 

onder nr. 06-27295302 en ik tracht met de hulp 

van onze vrijwilligers aan je vraag te voldoen. 
Een verantwoordelijke coördinator zal waar-

schijnlijk op de vergadering gekozen worden zo-

dat u ook daarvan een adres en telefoon nummer 

zal verkrijgen.  

Is het zo, dat je dit een leuk initiatief vindt en 
ook wil helpen geef je dan nu nog op als vrijwilli-

ger en kom naar de eerste commissievergadering 

op maandag 22 augustus om 10.00 uur in 

zaal 2 van D’n Iemhof. 
 

 

De wandelgroep 

Enige jaren geleden is er een wandelgroep opge-

richt in onze soos. Gezien de belangstelling wil ik 
het er toch nog eens over hebben. 

Er kunnen en mogen er nog wel meer meelopen. 

We hebben in de persoon van Cees Persoons een 

prima leider. Elke week zet hij weer leuke routes 
uit. In de omgeving, 

maar ook in de na-

tuurgebieden rond 

Oss. Te weten de 
Maashorst, Bomen-

park, Slabroek, 

Keent en als de tijd 

daar is naar Megen 

om de ooievaars te 
bekijken. We gaan 

dan met auto’s, tegen benzineprijsje zijn we er 

zo met z’n allen. We lopen het hele jaar door dus 

we zien de seizoenen aan ons voorbijtrekken. En 
wat de een niet ziet, ziet de ander wel. Het is 

ontzettend leuk en gezellig. Onderweg wordt er 

gezellig gebabbeld, dus we praten de wereld be-

ter, voetballen, wisselen recepten uit. Of we heb-
ben het over de kinderen en kleinkinderen of 

waar je het lekkerste uit kunt eten. Kortom R T L 

late night en Pauw gratis erbij. Ben je liever stil, 

ook prima, vorm je een groepje met andere die 

er ook zo over denken. Mocht je moe worden of 

even willen zitten, doen we dat met zijn allen, 

geen probleem. Gaat het te snel zeg je dat , 
houden we rekening mee. Kortom, wat let je om 

op woensdagmiddag vanaf 2 uur vanuit de soos 

eens mee te gaan. Zonder verplichtingen aanslui-

ten en gaan. we weten allemaal bewegen is pri-
ma, in de buiten lucht nog beter. Met z’n allen 

nog gezelliger en je komt elkaar nog eens tegen, 

dus lekker sociaal bezig zijn. Je weet niet wat je 

mist als je op de bank blijft zitten. Dus zolang je 
nog kan, kom erbij, je bent welkom. 

Bets Romme-van der Loop.  
 

 

Beste KBO-leden 

Mijn naam is Berber de Laat en ik ben op dit 

moment bezig met mijn afstudeeronderzoek. 

Graag zou ik daarvoor een aantal mensen spre-
ken die binnenkort met pensioen gaan of niet zo 

lang geleden met pensioen zijn gegaan.  

Ik wil graag weten hoe u tegenover deze gebeur-

tenis staat: Ligt verveling op de loer of heeft u tal 
van activiteiten op het programma staan waar 

voorheen nog geen tijd voor was? Bent u bezig 

met het plannen van de toekomst, een toekomst 

waarin u misschien niet meer alles kan wat u nu 

kunt of geniet u van het nu?  
Het gesprek zal ongeveer een half uur van u tijd 

in beslag nemen en zal bij u thuis of op een an-

dere gewenste locatie plaatsvinden. Lijkt het u 

leuk om hier aan deel te nemen en uw verhaal te 
vertellen? Stuur me dan een mail via het email-

adres: b.de.laat@ggdhvb.nl  

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, 
Berber de Laat 

 

 

RABO clubkas campagne  
Ook dit jaar stelt de Rabo-bank een mooi bedrag 

beschikbaar. 

De Rabo-bank stelt 300.000 euro beschikbaar 
voor de verenigingen. 

Hoe werkt deze club-kas-campagne?  

Alle leden van KBO-Ruwaard, die een rekening 

hebben bij de Rabo-bank, kunnen meedoen aan  

deze clubactie door lid te worden van de Rabo-
bank. 

Het lidmaatschap kost U niets, alleen een tele-

foontje om lid te worden. 

Het telefoonnummer van de Rabo-bank is  
0412-457777. 

In oktober 2016 krijgt U bericht van de Rabo-

bank, hoe U kunt stemmen op Uw favoriete ver-

eniging(en), natuurlijk is dat KBO Ruwaard. 
  

HOE MEER STEMMEN, HOE MEER GELD VOOR 

ONZE VERENIGING. 

  
Ik wens U en ons veel succes, 

Rini van Bergen     secretaris 
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KBO-Biljartvereniging Ruwaard. 

Het is leuk om eens iets te laten horen van onze 
biljartvereniging. 

Op dit moment bestaat onze vereniging uit 39 

personen. 

Elke middag vanaf 13.30 wordt er gebiljart in de 

soos. Er zijn nu drie biljarts in ons bezit waarop 
onze leden hun kunsten kunnen vertonen. 

In het biljartseizoen wordt er competitie gespeeld 

met een zestal teams. De competitie wordt geor-

ganiseerd door de overkoepelende organisatie 
Regio Biljart. 

Meestal wordt er dan in het biljartseizoen op één 

biljart competitie gespeeld zodat er altijd de mo-

gelijkheid blijft om ook vrije partijen te spelen. 
Voor de vrije partijen dient te worden afgeschre-

ven zodat inderdaad iedereen aan de beurt komt. 

Middels een klok kan er dan een half uur (met 

twee personen) gespeeld worden. De kosten 
hiervoor zijn € 0,20 per persoon. 

Door onze biljartvereniging wordt er een vereni-

gingscompetitie gespeeld waarbij op het eind van 

het seizoen een finaleronde wordt gehouden. De 

verenigingskampioen wordt gehuldigd en ont-
vangt de wisselbeker. 

De leden van onze vereniging kunnen zich ook 

inschrijven op biljarttoernooien van andere ver-

enigingen zoals bv. het persoonlijke kampioen-
schap toernooi van de Regio Biljart of het Lithse 

kampioenschap toernooi. 

De vereniging organiseert jaarlijks een tweetal 

feestmiddagen waarbij ook de partners van de 
leden worden uitgenodigd. 

Deze middagen worden meestal goed bezocht en 

zijn erg gezellig. 

Wanneer mensen interesse hebben om zich bij de 

biljartvereniging aan te sluiten kunnen ze infor-
matie inwinnen op de biljartmiddagen. Er zijn 

altijd wel mensen aan het biljarten. 

Men kan ook telefonisch inlichtingen inwinnen. 

Het telefoonnummer is 0412750415. 
Andre Verhoeven 

Secretaris Biljartvereniging 
 
 

Vijfdaagse reis 2017? 
Wij, leden van de nieuwe reiscommissie van KBO 

Ruwaard, zijn van plan in 2017 weer een vijf-

daagse reis te organiseren.  
Iedereen kan zich hiervoor inschrijven maar voor 

het zover is willen we graag van u te weten ko-

men of er voldoende belangstelling voor bestaat 

en wat uw wensen zijn.  
Daarom hebben we bij dit Nieuwsblad een vra-

genformulier bijgesloten met tien korte vragen.  

Neem even de tijd om het formulier in te vullen 

en lever het in voor 15 augustus 2016 bij de KBO 
bar of bij een van de leden van het reiscommis-

sie. Doen! 

 

Reiscommissie KBO Ruwaard, 

Tonn Broeksteeg,  Tonnie van Hoorn,  Frans Kats 

Rommelmarkt op zaterdag 8 oktober 

2016 van 10.00 tot 17.00 uur 

Wil je een kraam huren van ongeveer 2,40 m x 
0,80 m en ben je lid van KBO Ruwaard kost je 

dat slechts 10,00 euro. Ben je geen lid maar wil 

je toch op de rommelmarkt spulletjes verkopen 

kost eenzelfde kraam slechts 12,50 euro. 
Leden KBO Ruwaard krijgen voorkeur van in-

schrijven tot 15 september 2016.  

Maximaal aantal kramen dus: 

TIJDIG INSCHRIJVEN. 
Tel. Marc Westerlinck 06 27295302. 
 

 
 

Oproep 
De koersbalclub, nu onder leiding van Mevr. 

Van Heeswijk, zoekt nog enkele deelnemers. Zij 

zijn nu met 7 of 8 personen. Enkelen erbij zou 
veel leuker zijn. Koersballen is alle vrijdagen 

vanaf 14.00 uur.  

Contact Mevr. van Heeswijk tel. 0412-643031 

 
De schaakclub telt slechts weinig leden. Daarom 

een vriendelijk verzoek aan al diegenen die van 

schaken houden.  Kom dinsdag vanaf 14.00 uur 

schaken (volledig vrijblijvend).  
Contact dhr. R. Zwiers.tel 0412-648851. 
 

 

Uw emailadres 
Velen van u hebben 

een computer en een 

email-adres. Voor het 

bestuur is het gemak-
kelijk om uw mailadres 

te weten. 

Het kan dan ingevoerd worden in onze admi-

nistratie. 
Stuur een mailtje met uw lidnummer naar: 

vanamsteljo@gmail.com en uw mailadres wordt 

ingevoerd. 

Indien uw mailadres gewijzigd is, laat u dit dan 

ook weten. 20 mailadressen kloppen niet meer. 
 

Ook voor mensen die verder weg wonen is het 

mogelijk om “Ons Nieuwsblad” via de mail te 

ontvangen. 
Het blad van de bond kunt u dan in de soos 

meenemen. 

Voor de bezorgers zal dit heel fijn zijn. 

Jo van Amstel, 2e secretaris. 
 

 

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. 
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Ledenadministratie 

Leden die een kroonjaar 60, 65,  
70, 75, 80 enz. vieren staan elke 

maand in ons Nieuwsblad. 

Er zijn leden die het niet op prijs 

stellen dat hun kroonjaar in ons 

Nieuwsblad komt. 
Nu is het in onze administratie niet helemaal dui-

delijk wie dit echt niet wil. Daarom het verzoek 

om dit even door te geven aan Jo van Amstel. Dit 

kan telefonisch (0412) 481216 of per email.  
 

 

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 be-
paalde 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 markten thuis. 

Enkele voorbeelden zijn: 

Kleding herstel, huishoudelijke klusjes, PC onder-

steuning, loodgieterswerk, fiets reparatie, tim-
merwerk, 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 

neem dan contact met onze coördinator. 
 

Ook hebben we nog iets nieuws voor u. 

Misschien  heeft u nog oude of 

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, 

welke 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  van uit 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 
 
 

Gezocht  
Op onze jaarvergadering heeft een van onze le-

den een plan geopperd, om plastic doppen te 
sparen voor een goed doel. 

Als KBO willen wij hier graag gehoor aan geven 

en we zoeken iemand om hier de verantwoording 

voor te nemen. 
Het gaat erom, om de ton zodra deze vol is af te 

geven bij de organisatie die dit verder verwerkt. 

Lijkt dit je wel wat en/of wil je meer informatie 

dan kun je contact  opnemen met Janny Neder-
veen, telefoonnr 0652318958 
 

 

De kroonjarigen in september zijn 
70 jaar: dhr. J. Hovenberg 
 dhr. W.L.F.A. van  Tilburg 
75 jaar: dhr. J.J.M. Boeijen 
 dhr. Th. van Dinther 
 mevr. C. Weijenberg 
80 jaar: mevr. J.E. Rooders-Bergen 
85 jaar: mevr. A.G. de Bont 
90 jaar: mevr. L. Th. van den Eng 
95 jaar: mevr. R.M. 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 activiteiten: 
Tonnie van Hoorn,  tel: (0412) 850773 

         06 11001548 

tonnievanhoorn@hotmail.com 

Barcoördinator en activiteiten: 
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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Vragenlijst reisjes KBO Ruwaard 

KBO Ruwaard organiseert elk jaar een meerdaagse reis voor haar leden. Tot nu 

toe namen hier jaarlijks zo’n kleine vijftig leden aan deel. Zij denken nog regel-

matig met voldoening terug aan de gezellige reizen naar Duitsland, België of 

Luxemburg.                                          

De reiscommissie van KBO Ruwaard wil zich graag inzet-

ten voor een meerdaagse reis in 2017. Om het zoveel 

mogelijk toekomstige reizigers naar de zin te maken, wil-

len we graag van te voren weten waar hun voorkeur naar 

uit gaat. 

Dus, overweegt u om (weer) met KBO Ruwaard op stap te gaan, vul dan onder-

staand vragenlijstje in en overhandig het aan een van de leden van de commis-

sie. Afgeven aan de mensen achter de KBO bar mag ook. We stellen uw reactie 

erg op prijs, ook als u volgend jaar niet mee zou kunnen of willen.  

 

Antwoorden omcirkelen of kort aangeven: 

1. Hebt u interesse voor een meerdaagse KBO reis? Ja/nee 

2. Hoeveel dagen wilt u op stap? Vijf/zes/ meer/minder………. 

3. Welk bedrag wilt u ongeveer besteden? € 250,00  € 300,00  € 350,00   

€ 400,00  € 450,00 

4. Voorkeur voor een periode? April/mei/juni/juli/ andere maand……….. 

5. Voorkeur voor een land? …………………. Reisdoel? …………………. (invullen) 

6. Hotelaccommodatie in centrum dorp of stad? Ja/nee/geen voorkeur 

7. Avondprogramma/entertainment. Ja/nee/geen voorkeur 

8. Half pension/vol pension/ all-in 

9. Maaltijden in buffetvorm of bediening aan tafel? …………. (invullen) 

10.Interesse in een cruise over de Nederlandse binnenwateren? Ja/nee 

 

Graag inleveren voor 15 augustus 2016 bij de KBO bar of bij een van de leden 

van de reiscommissie: 

Tonn Broeksteeg 

Tonnie van Hoorn 

Frans Kats 

 


