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Openingsavond 

21 september 2016 

 

Agenda september / oktober 

wo   7 sep  14.00 uur postzegelbeurs  

vr    9 sep  10.00 uur jaarvergadering 

       biljartver. “Ruwaard”  

wo  21 sep  14.00 uur kienen 

    19.00 uur  opening seizoen 

di 27 sep  09.30 uur bestuursvergadering 

vr 30 sep 10.00 uur open dag KBO 

 

wo   5 okt 14.00 uur postzegelbeurs 

vrij   7 okt 10.00 uur informatie-dag KBO 

za   8 okt 10.00 uur rommelmarkt 

wo 19 okt 14.00 uur kienen 

ma 24 okt 09.30 uur bestuursvergadering 

zo 30 okt  einde zomertijd 

    (klok 1 uur terug) 
 

  

Opening seizoen 2016 - 2017 

Woensdagavond 21 september organiseren wij 

de  openingsavond in onze soos en de grote zaal 

van d”n Iemhof. 

Wederom een gezellige avond voor onze leden en 

partners. 

Echt een avond om na te praten over het afgelo-

pen seizoen en vooruit te kijken wat er allemaal 

gaat gebeuren in het nieuwe seizoen. 

U kunt een dansje maken op muziek van de  

Amigo’s. 

Uiteraard zal een hapje en drankje aanwezig zijn. 

Tevens zal er een GRATIS loterij plaatsvinden. 

Om half 8 zal de avond worden geopend door 

onze voorzitter Marc Westerlinck die wat zal ver-

tellen over onze plannen voor het komende sei-

zoen. 

Ook u als gast kunt de microfoon ter hand nemen 

om uw wensen, ervaringen met ons te delen. 

Het wordt beslist een gezellige avond en we ver-

wachten een grote belangstelling. 

Graag tot woensdag 21 september 2016 

Janny Nederveen en Tonnie van Hoorn. 

Senioren EXPO 2017 

De leden van de KBO in de regio Oss kunnen in 

2017 weer naar de senioren EXPO in Veldhoven. 

Datum: donderdag 12 januari 2017, tijd: 09.00 

uur. 

De kosten bedragen € 7,00 per persoon. 

De opgave moet gedaan worden bij onze secreta-

ris (Rini van Bergen) onder overleg van het ver-

schuldigde bedrag. 

Opgave kan gedaan worden tot 20 sep 2016. 

 

 

 

RABO Clubkas Campagne 
Ook dit jaar stelt de Rabobank een mooi bedrag 

beschikbaar. 

De Rabobank 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 Rabobank, 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 Rabobank 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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Woordje van de voorzitter 

Het nieuwe seizoen is begonnen! Ingesloten bij 

deze nieuwsbrief hebben jullie de agenda gevon-

den voor het seizoen 2016-2017. Er staan weer 

enkele leuke dagen vermeld beginnende met 

onze openingsavond, open dag, Informatiemarkt 

en rommelmarkt en dit allemaal in de eerstvol-

gende maand. 
 

Zoals beloofd gaan we extra aandacht schenken 

aan onze leden die eenzaam thuis zitten, die 

slecht ter been zijn en/of hulp kunnen gebruiken 

bij het doen van boodschappen of een bezoek 

willen brengen aan onze soos. Wij zijn reeds be-

gonnen met onze leden die de gezegende leeftijd 

van 80 lentes hebben bereikt te bellen om hen te 

vragen of wij iets voor hen kunnen betekenen. 

De dame die jullie belt zal zich bekend maken als 

KBO lid en jullie eerst vertellen wat de bedoeling 

is. Denk er goed aan, zij zal NOOIT naar jullie 

bankrekening nummer vragen of welke fi-

nanciële diensten ook.  
 

Ook in dit nummer vinden jullie weer enkele leu-

ke stukjes geschreven over de uitstapjes of het 

dagreisje door de reiscommissie georganiseerd. 

Daarom is het wel spijtig dat er zo minimaal ge-

reageerd is op de enquête die vorige maand bij 

het nieuwsblad was bijgevoegd. 
 

We hebben op maandag 29 augustus ll. het zo-

veelste gesprek gehad met de adviseurs van de 

gemeente en Brabant wonen over de nieuwbouw 

van d’n Iemhof en voor de zoveelste maal is er 

weer een vervolgafspraak gemaakt zonder dat er 

definitieve afspraken gemaakt konden worden. 

Wordt vervolgd!! 
 

Op 21september onze openingsavond met lekke-

re hapjes, enkele drankjes, gezellige muziek en 

zoals gebruikelijk een gratis loterij met leuke 

prijsjes. We hopen op veel deelnemers om dit 

nieuwe seizoen een aangename start te geven.  
  

Ik wil jullie allen nog even de speciale aandacht 

vragen voor het volgende: Als u verhuist, of een 

ander telefoon nummer krijgt, een ander e-mail 

adres heeft, geef dit alsjeblieft door aan onze 

secretaris en dan verzekeren wij jullie dat maan-

delijks de ONS en het nieuwsblad in jullie brie-

venbus valt. 
 

Zoals voorheen reeds aangekondigd hebben de 

leden van onze KBO tot 15 september voorrang 

voor het verkrijgen van een kraam op de rom-

melmarkt van 8 oktober voor het prijsje van 

10,00 euro. Wees er snel bij anders bent u mis-

schien te laat en is er geen plaats meer.  
 

Ik hoop jullie zowel op de openingsavond als op 

de open dag en de informatiemarkt te mogen 

begroeten en misschien koop ik wel iets van jullie 

rommelmarktkraam. Tot ziens bij een kopje  

Koffie, thee of fris in onze soos. 
 

Groetjes Marc 
 

 

Een bezoek aan Omroep Brabant 

In de vroege ochtend van 9 augustus 2016 ver-

zamelden we ons op de parkeerplaats bij d’n 

Iemhof. We gingen met KBO Ruwaard naar Om-

roep Brabant!  

De reis naar de studio’s in Son liep voor de 

meeste mensen gesmeerd, uitgezonderd voor 

een paar eigenwijsjes zonder Tom-Tom. De ont-

vangst bij Omroep Brabant was hartelijk: met 

koffie en een prachtige bonbon met hun logo er-

op. Eigenlijk jam-

mer om op te 

eten, maar zo 

lekker.  

We werden met 

een leuke gids op 

pad gestuurd. Hij 

legde alles heel 

goed uit en je mocht hem alles vragen. De tv 

studio was zeer interessant, allemaal camera’s en 

heel veel kabels. We weten nu alles van de auto-

cue en het feit dat er heel veel geknipt en ge-

plakt moet worden voor het op de buis te zien is. 

Er gebeurt heel wat achter de schermen daar sta 

je echt nooit zo bij stil. Er werken zo’n 150 men-

sen aan mee aan de uitzendingen. De garderobe-

kasten en de studio’s van het journaal en de 

praatprogramma’s hebben nu ook geen gehei-

men meer voor ons. Alleen is alles kleiner en 

compacter dan het eruit ziet. Toen gingen we 

naar boven voor de radioafdeling. Heel leuk om 

de mensen die je op de radio hoort, nu ook in 

levende lijve te zien. Ook daar heel wat techniek 

en lichtjes die aangaven wanneer je stil moet zijn 

of mocht praten. Kortom het was een leerzame 

en bijzondere ochtend. We kregen stickers mee 

naar huis om het nooit meer te vergeten. Nu je 

achter de schermen hebt gekeken ziet alles op tv 

er net een beetje anders uit. 

Reisorganisatie, bedankt! We hebben genoten. 

Jo Romme 
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Geen interesse in vijfdaagse? 

Van de bijna vijfhonderd enquête formulieren 

voor een meerdaagse reis die we bij het vorige 

Nieuwsblad hebben gestopt zijn er zeventien te-

ruggekomen. Bar weinig. Hebben onze leden 

geen interesse meer in een reis met aardige col-

lega KBO-ers of hebben ze simpelweg het formu-

lier over het hoofd gezien? 

Daarom hierbij nog eens het verzoek: vul het 

formulier in en stuur het op of geef het af. Kwijt-

geraakt? Bel of mail dan even naar een van de 

reiscommissieleden. Geef uw voorkeur voor een 

bestemming, een periode of het bedrag dat u wilt 

besteden. Dan kunnen we voor u straks een juis-

te keuze maken. 

Tonn Broeksteeg tel. 0412 640418, e-mail ton-

noss@ziggo.nl  

Tonnie van Hoorn tel. 0412 850773, e-mail ton-

nievanhoorn@hotmail.com 

Frans Kats tel. 0412 482502, e-mail 

fkats@home.nl 

 

 

Computer, tablet of iphone hulp 
KBO-Ruwaard heeft 

vier enthousiaste computer-

deskundigen, die u graag via 

een cursus willen helpen en 

uitleg willen geven bij het ge-

bruik van en vragen over com-

puter, laptop, tablet, iPad of iPhone. 

Op de open dag op 30 september a.s. zullen 

de docenten ook aanwezig zijn om nadere 

uitleg te geven en vragen te beantwoorden. 

De cursussen zijn in principe op maandag- en 

dinsdagmiddag. 

De instructeurs beginnen eind september, begin 

oktober met de nieuwe cursussen. 

Hiervoor is nog plaats. 

Een cursus bestaat uit een kennismakingsles met 

daarna 5 lessen naar uw keuze of behoefte. 

De kosten zijn € 10 per cursus. Lesboeken moe-

ten apart betaald worden.  

Hebt u interesse om meer wegwijs te worden op 

de digitale snelweg, neem dan voor nadere in-

formatie contact op met: 

Jo van Amstel, tel 0412-481612 

coördinator computerhoek 

of stuur een mail naar: 

vanamsteljo@gmail.com  

of kom naar de informatiedag! 
 

 

 

Uit eten 

We kunnen weer uit eten gaan. We hebben deze 

keer gereserveerd voor woensdag 21 septem-

ber 2016 om 18.30 uur bij een oude bekende: 

Restaurant De Waard aan de Kerkstraat 3 in 

Heesch. 

We hebben begrepen dat dit een vertrouwd adres 

is en we hopen dat u weer erbij kunt zijn. Het 

menu is in ieder geval uitnodigend.  
 

Voorgerechten:  

* Carpaccio van zalm met limoensaus  

* Ham met meloen  

* Oesterzwamsoep  
 

Hoofdgerechten:  

* Scholfilet met remouladesaus  

* Maishoenfilet met bruine jus  

* Oosterse runderpuntjes  
 

Nagerechten:  

* Luxe koffie of thee  

* Flensje met vanille-ijs en bramensaus  

* Coupe met 3 soorten ijs  
 

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. 

Wilt u meegaan? U kunt u hiervoor opgeven tot 

uiterlijk zaterdag 17 september as. 

Wij horen graag van u. Toos Jansen 0412 

625700 of Mariëlle Roos 0412 637495 

 

 

Mobiel  

U hebt ongetwijfeld de poster gezien op de 

verschillende prikborden over het inleveren van 

oude – kapotte – niet meer werkende mobiele 

telefoons. 

Als u ze inlevert bij de bar van de KBO in de 

Iemhof, worden ze opgezonden naar een firma die 

ze recyclen en leveren zo een leuk bedragje op 

voor de Stichting Hulphond in Herpen.   

U bent van dat kapotte ding af en dient er een 

goed doel mee. 

Ook bijbehorende adapters en lege printer-

cartridges zijn welkom.  

Doen dus. 

 

 

 

 

 

mailto:tonnoss@ziggo.nl%20Tonnie
mailto:tonnoss@ziggo.nl%20Tonnie
mailto:tonnoss@ziggo.nl%20Tonnie
mailto:vanamsteljo@gmail.com
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Felicitaties aan een overledene 
Overkomt het u ook wel eens dat je in een ge-

sprek over een gemeenschappelijke kennis hoort 

dat de persoon in kwestie al geruime tijd dood is 

zonder dat u dat wist? Of, dat je een verre vriend 

een verjaardagskaart stuurt om later te ontdek-

ken dat de jarige al maanden geleden is overle-

den? Erg pijnlijk allemaal, maar helaas, het komt 

voor. 

Verenigingen zoals de KBO krijgen er ook mee te 

maken, het wegvallen van leden. Vaak komt de 

ledenadministratie daar dan bij toeval achter. 

Best te verklaren eigenlijk. Bij alle consternatie 

en geregel bij een sterfgeval is het opzeggen van 

een lidmaatschap niet het eerste waar je aan 

denkt. Vaak weten de nabestaanden niet eens 

van welke verenigingen de overledene lid was en 

worden deze dan ook niet ingelicht. Met alle ge-

volgen van dien.  

Misschien is het bovenstaande iets om over na te 

denken. Kijk uw papieren eens na, maak het 

lijstje compleet of bespreek het eens met uw 

kinderen of kennissen om straks pijnlijke vergis-

singen te voorkomen! 

 

GGD gezondheidsonderzoek 2016, 

doet u mee? 

Is gezondheid ook zo be-

langrijk voor u? En wilt u 

graag uw mening daarover geven? Dat kan! Uw 

gemeente wil graag de juiste activiteiten organi-

seren om de gezondheid en het welzijn van haar 

inwoners te beschermen en te bevorderen. Daar-

om voert de GGD Hart voor Brabant een groot-

schalig gezondheidsonderzoek uit in opdracht van 

uw gemeente. Eind september ontvangt een 

groot aantal volwassenen in Brabant een uitnodi-

ging om een vragenlijst in te vullen. Niet ieder-

een ontvangt deze vragenlijst, u wordt willekeu-

rig gekozen. Ook als u gezond bent is uw deel-

name van groot belang. Wilt u ons helpen?    
 

Graag wil ik mij hierbij aan u voor-

stellen, een eerste kennismaking 
Beste KBO – leden, 

Ik ben Jolanda van Gent, 51 jaar jong en gebo-

ren en getogen In Bergen op Zoom. 

Vanaf mijn 18 de jaar ben ik werkzaam geweest 

als administratief medewerkster / medewerkster 

binnendienst tot ongeveer 8 jaar geleden. Ik heb 

toen mijn vriend leren kennen, en ben daardoor 

naar Oss verhuisd alwaar wij zijn gaan samen-

wonen. (geen kinderen). 

Na lang zoeken bleek op dat moment geen werk 

voor mij te vinden te zijn in de administratieve 

sector en vandaar uit ben ik toen als huishoude-

lijk medewerkster begonnen bij een zorgverlener 

en ben daar doorgegroeid naar helpende / ver-

zorgende IG. 

Door de bezuinigingen werd helaas mijn contract 

niet verlengd en kon ik gelukkig bij een andere 

zorgverlener terecht, hier moest ik helaas ver-

stek laten gaan vanwege mijn ziekte, ziekte-

beeld. Ik bleek multiple sclerose te hebben, dit is 

een auto-immuun ziekte waarbij de buitenkant 

van je zenuwen beschadigd raken, en er niet ge-

noeg prikkels meer doorgestuurd worden naar de 

spieren. Inmiddels ben ik dan ook 100% afge-

keurd. 

De beschikbare tijd, die ik daardoor heb gekre-

gen, wil ik graag op een positieve manier inzet-

ten voor mijn medemensen en naasten om mij 

heen, vandaar ook dat ik mij heb aangemeld als 

vrijwilligster bij de KBO. 

Door mijn ziekte, persoonlijke verleden, het wer-

ken bij zorgverleners, kan ik mij zeker nuttig 

maken, en heb hierdoor ook genoeg inlevings-

vermogen gekregen, om andere misschien tot 

dienst te zijn. 

Wat ga ik doen bij de KBO: 

Het is de bedoeling dat ik in eerste instantie tele-

fonisch contact met u op ga nemen, (tussen 9.00 

en 12.00 uur ) om na te gaan of uw gegevens 

nog kloppen, en eens na te vragen wat de KBO 

voor u kan betekenen. 

Enige voorbeelden  kunnen zijn: 

- Een boodschap doen, mocht u hier zelf niet 

toe in staat zijn. 

- Wilt u naar de soos komen, maar kunt u zelf 

niet komen, dan kan misschien een van onze 

vrijwilligers u eens op komen halen en of weer 

thuisbrengen. 

- Ziekenbezoek, als u dit op prijs stelt. 

- Misschien wilt u graag een stukje wandelen, 

maar bent u slecht ter been en durft u niet al-

leen, dan kan een vrijwilliger eens met u mee-

gaan. 

Zelf heeft u misschien ook nog mogelijkheden, 

ideeën om aan te dragen. Ik hoor deze graag van 

U. 

Ik ben zelf op ma – di  – vr. te bereiken van 9.00 

uur tot 12.00 uur op telefoonnummer:   

06 – 47 901 866. 

Met vriendelijke groet, Jolanda van Gent 
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Bloemschikken   

We beginnen weer met Bloemschikken. Er zijn 

nog enkele plaatsen beschikbaar. 

De cursus bevat 6 lessen en zal plaats vinden op 

Dinsdagmorgen om 10.00 uur. 

we starten met de 2e groep op 4 oktober. 

Contact Ria van der Doelen  tel 0412–637597 of 

06-28098195. Graag na 12 sept aanmelden. 
 

 

Verslag van dagtocht naar paleis Het 

Loo op 30 augustus 2016 
Inderdaad er stond een gigantische bus klaar om 

54 reizigers van een gemiddelde leeftijd van 

79,02 jaar en twee "jonkies" van omstreeks 62 

jaar en hun rollators mee te nemen. Frans, onze 

chauffeur was uiterst geroutineerd. Na een 

prachtige rit door de Veluwe met vrolijke zonne-

stralen door het lover kwamen we precies op tijd 

bij het restaurant De Ruggestee in Hoenderloo. 

Het was een opmerkelijk gebouw met voldoende 

parkeergelegenheid en de mogelijkheid om bui-

ten te zitten. Hier wachtte ons een voortreffelijke 

lunch met een echte Hollandse kroket. Na een 

uurtje was het tijd om onze route te vervolgen. 

Dit keer kregen we een gids aan boord die ons 

alles over de Veluwe vertelde tot zelfs tot in de 

ijstijd aan toe. Zij is de kleindochter van de bos-

wachter, dus die weet het wel! De Kroondomei-

nen maken hier ook deel van uit.  

Om 14.30 uur kwamen we bij Het Paleis Het Loo 

aan. Fascinerend om die oude gebouwen en de 

prachtige tuinen te zien. Op weg naar een terras 

om even te genieten zagen we warempel een 

pauw op het gazon lopen. 

Het duurde niet lang of hij kwam eens kijken of 

er niet iets lekkers op de grond was gevallen. 

Wat een prachtige kleuren hebben die beesten 

toch. In de zomer leeft hij daar in het paradijs. Ik 

heb nog gevraagd of hij niet even een show met 

zijn mooie staart wilde geven. Nee, hoor alleen 

als er een aantrekkelijk pauwen vrouwtje zou 

zijn. Toen zijn we op weg gegaan naar het Paleis 

waar een mooie tentoonstelling was. Helaas was 

de afstand te ver voor ons, dus zijn we in de oprij 

laan op een bankje gaan zitten. We zijn er dus 

niet geweest. Misschien een volgende keer. 

Om 17.00 uur vertrokken we weer op weg naar 

restaurant De Ruggestee voor het diner.  

Uitermate Heeerlijk. 

Om 20.45 waren we weer terug op de thuisbasis. 

 

Het was een heerlijke dag met dank aan het be-

stuur.  

Hartelijke groeten van Ann Weinberg. 

 

 

Seizoensopening Liederentafel 

Op donderdag 8 september as. gaat het liederen-

tafelseizoen 2016/17 weer van start  in D’n Iem-

hof te Oss. Onze zangeressen Nannie en Carla, 

het hele Combo, onze gastvrouw Nell en de da-

mes Doortje en Jet achter de bar hebben er alle-

maal weer volop zin in. Uitgerust van de vakantie 

staan ze allemaal klaar om er weer lekker tegen-

aan te gaan.  

In deze samenstelling gaat deze groep dit-

maal beginnen aan het tiende seizoen en 

daar zal in de loop van deze periode in het 

bijzonder aandacht worden besteed. 

Zoals de vaste bezoekers dat gewend zijn wordt 

weer een zeer gevarieerd en gezellig liederen-

programma gepresenteerd. De teksten van de 

liedjes worden op een groot scherm geprojec-

teerd, zodat iedereen geheel ontspannen kan 

meezingen. Voor de begeleiding zorgt dus het 

bekende Iemhof Combo en de twee onovertroffen 

zangeressen zingen de liedjes in en zorgen voor 

een prima stemming in de zaal. Zingt u graag 

samen met anderen dan is dit voor u dé gele-

genheid om eens een avond er lekker uit te zijn 

en uw stembanden een goede beurt te geven. 

Kom eens meedoen – u bent van harte welkom 

en voor u het weet hoort u bij de vaste groep 

bezoekers. 

De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open 

vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.  

Dus tot 8 september in de grote zaal van D’n 

Iemhof! 
 

Rijbewijskeuringen in Oss 

Iedere maand worden in Wijkcentrum De Hille 

aan de Looveltlaan, goedkope rijbewijskeuringen 

voor 70+ plussers uit Oss en omgeving aangebo-

den. De kosten van deze keuringen bedragen 

slechts 30 euro. Dat is goed nieuws. Voor vele 

ouderen betekent dat een aanzienlijke besparing 

want doorgaans moet voor deze keuring aanzien-

lijk meer worden betaald. Het officiéle tarief be-

draagt maar liefst 76,60 euro.  

Men kan zich aanmelden op telefoonnummer  

06-13031321 
 

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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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 / 

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 
 

 

Café frappé 
Warm weer.......geen zin in gewone koffie........ 

Maak eens een Café frappé 

 

>Schep 2 theelepels oploskoffie  en een theelepel 
   suiker in een shaker of andere schudbeker. 

> Voeg een flinke scheut koud water toe en  

   shaken maar. 

> Schenk het drankje in een groot hoog glas,  
   voeg  water    bij tot het glas bijna vol is, en  

   doe er een paar ijsklontjes bij. 

>Voeg een scheutje melk toe.(als je dat lekker  

   vindt) 

Het is de bedoeling dat er een flinke schuimlaag 
op de koffie zit 

> En dan drinken met een rietje. 

> Nog lekkerder met een bolletje vanilleijs. 

Ledenvoordeeldag 

Op vrijdag 16 september 2017 wordt een leden-

voordeeldag gehouden in de Berchplaets in Berg-

hem. Naast enkele lokale ondernemers zal ook 

Ons Welzijn en ondernemers, aangewezen door 

KBO-Brabant, aanwezig zijn. 

 

In oktober zijn jarig: 

65 jaar:  dhr. van E.M. Doornum 

70 jaar:  dhr. G. van der Doelen 

75 jaar:  mevr. I.C.M. van den Wildenberg 

80 jaar:  dhr. J.M. Baltissen 

  dhr. A.J.C.M. de Jong 

  mevr. A.T. Noor- Gensen 

  dhr. A.B.H. Verhoeven 

85 jaar:  mevr. J.M. Cornelissen - van Clef 

  mevr. G.M. Kappen-de Louw 

  mevr. M.A.T. Schwiebe-van der Wijst 

95 jaar:  dhr. F.P. Schuurmans 

 

 

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. 
 
 

 

 
 

 
 

 



8 

 

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. 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

VRIJDAG 30 SEPTEMBER 2016  

   OPEN DAG KBO 

VRIJDAG 7 OKTOBER 2016  

                      INFORMATIEMARKT 65+ 

ZATERDAG 8 OKTOBER 2016  

   ROMMELMARKT 

ZALENCENTRUM D’N IEMHOF  

    DAGELIJKS VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 

 

INFO: 06 27295302 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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