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Agenda januari / februari 

wo   4 jan 14.00 uur postzegelbeurs 

ma   9 jan 14.00 uur contributie betalen 

ma   9 jan 14.00 uur opgave 5-daagse reis 

do 12 jan 20.00 uur liederentafel 

do 12 jan 09.00 uur EXPO Veldhoven 

wo 18 jan 14.00 uur kienen 

zo 29 jan 13.30 uur Wandeling naar  

     Kriekenput 

ma 30 jan 09.30 uur bestuursvergadering 

 

wo   1 feb 14.00 uur postzegelbeurs 

wo 15 feb 14.00 uur kienen 

do 23 feb 09.30 uur bestuursvergadering 

vr 24 feb 14.00 uur carnavalsmiddag 

ma 27 feb  Soos gesloten 

di 28 feb  Soos gesloten 

 

 

Contributie 2017:  

betaal voor 1 februari 

Veel KBO leden weten hoe het hoort, zij heb-

ben hun contributie voor 2017 al betaald of zij 

hebben een machtiging afgegeven om het be-

drag eind januari te laten afschrijven. Als u 

niet bij deze groep hoort, heeft u nog enkele 

weken de tijd om aan uw contributieplicht te 

voldoen.  
 

Een geheugensteuntje: de KBO contributie be-

draagt € 30,00 per persoon te betalen voor  

1 februari van het lopende contributiejaar op 

bankrekeningnummer NL48 RABO 0170 4355 

63. 
 

Contant betalen kan ook op maandag 9 januari 

2017, ’s middags vanaf twee uur in onze soos. 

Maar overmaken per bank geniet mijn  

voorkeur. 

Tonn Broeksteeg, penningmeester 

Computerinfo 

Langs deze weg wil 

ik onze computer-

do-centen, met 

name Maarten 

Prins, Paul Mole-

naar, Gerrit Roes en Guus de Jong, die res-

pectievelijk al 10, 10, 9 en 6 jaar belange-

loos les geven aan onze KBO-leden, bedan-

ken voor hun inzet.  

Ze zijn indertijd begonnen bij het RIGOM en 

later doorgegaan bij de KBO-Ruwaard. 

Ik hoop dat ze nog lange tijd met dezelfde 

inzet en plezier deze lessen willen blijven 

geven. 

De meeste ouderen moe-

ten qua tablet, iPhone of 

iPad op de vaardigheden 

van hun kinderen afgaan.  

Denkt u ook kundig ge-

noeg te zijn om anderen 

hiermee vooruit te kun-

nen helpen, dan bent u van harte welkom als 

docent. Let wel, de docenten werken tot nu 

toe belangeloos. (Zij krijgen een consump-

tiebon per les). De cursisten betalen wel een 

bedrag, dat ten goede komt aan de KBO. 

Hiermee worden de computers enigszins op 

peil gehouden. 

Hebt u interesse en natuurlijk ook de tijd  

om anderen, eventueel ook op de laptop, 

vooruit te kunnen helpen, neem dan contact 

op met: 

Jo van Amstel, coördinator computerlesssen, 

Tel. 481612 of mail: vanamstel-

jo@gmail.com 
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Het woordje van de voorzitter  

tijdens de nieuwjaarsborrel op  

2 januari 2017. 

Dames en heren, beste vrienden, leden  

KBO Ruwaard, 

Ik wil beginnen met jullie allen een gelukkig, 

een voorspoedig maar vooral een gezond 2017 

toe te wensen uit gans mijn hart.  

Ik tracht het ook vandaag kort te houden en 

zal ook geen gedicht voordragen zoals ik deed 

met de kerstbrunch, maar er moet toch wel 

wat gezegd op de eerste dag van het jaar. 

Wij staan samen voor een zeer belangrijk jaar. 

Dit jaar op 7 juni bestaan we 50 jaar. Natuur-

lijk zullen we dit gouden jubileum gepast vie-

ren, want de speciaal opgerichte commissie is 

voor zover ikzelf reeds gehoord heb met een 

schitterend programma bezig ter invulling van 

dit jubileum. Ten gepaste tijden zullen we jullie 

van deze plannen op de hoogte brengen, maar 

ik heb nu reeds de eer om samen met Wiel, 

voorzitter van de jubileumcommissie, ons 

spandoek 50 jaar KBO Ruwaard te mogen ont-

hullen. 

Maar verder staan we ook dit jaar met de grote 

en zware opgave verhuizen of toch maar mee-

gaan met de voorstellen van Brabant Wonen 

c.q. gemeente met de verbouwing van Sterre-

bos en gedeeltelijke nieuwbouw Iemhof. Tot op 

heden kan ik (wij) jullie nog steeds geen uit-

sluitsel geven want voor zover ik en de rest 

van het bestuur begrijpen, zijn er nog steeds 

geen definitieve plannen. Wij beloven jullie 

wel, zodra wij meer weten en er ook wat meer 

zekerheid is zullen we jullie dat zeker medede-

len. 

Dan is er, zoals jullie allen wel zullen gelezen 

hebben in ons nieuwsblad, een vacature in ons 

bestuur, want Janny Nederveen wenst, omdat 

ze er te weinig tijd voor kan vrijmaken, te 

stoppen met haar bestuursfunctie. Daarom 

durf ik nu reeds vragen: voelt er zich iemand 

geroepen om in het huidige bestuur zitting te 

nemen? Maar sorry heren, graag zouden ik 

(wij) daarvoor toch vrouwelijke inbreng heb-

ben. Dus als een van de aanwezige dames in-

teresse heeft horen we dat graag en kan ze 

misschien al spoedig toetreden om dan tijdens 

de algemene ledenvergadering mogelijk geko-

zen te worden.  

Ter afsluiting nog dit. 

In een vereniging die jubileert met ongeveer 

560 leden, allen 55-plussers durf ik toch wel 

aan te nemen dat er onderling verdraagzaam-

heid zou moeten zijn en zeker respect voor 

elkaar. En dat, lieve mensen, mis ik wel eens 

als ik hier in de namiddag kom biljarten of en-

kel een kopje koffie of biertje kom drinken. 

Dan hoor ik wel eens zeggen: ” ZIJN DAT NU 

VOLWASSENEN, OPA’S EN OMA’S SOMMIGEN 

ZELFS GROOTOPA OF GROOTOMA, EN NOG 

GEDRAGEN ZE ZICH NOG ERGER DAN KLEINE 

KINDEREN”. Ik zou durven hopen dat wij in dit 

jaar en de volgende jaren samen meer begrip 

voor elkaar kunnen opbrengen, want we kun-

nen het stellen zoals het is: onze langste tijd 

hebben we hier op deze aarde doorgebracht. 

Dus laten we de tijd die we nog hebben, en 

laat ons hopen dat het nog vele jaren mogen 

zijn, te gebruiken om al het mogelijke te doen, 

om langdurende ruzies of misverstanden ein-

delijk eens uit te praten met elkaar en er op-

lossingen voor te vinden. En dat, lieve men-

sen, is mijn wens voor die jaren die ons nog 

resten. Gelukkig en zonder ruzie, met meer 

begrip voor elkaar, met meer verdraagzaam-

heid en die jaren met meer respect te mogen 

leven en beleven. Dan durf ik nu het glas te 

heffen op de toekomst en u allen nogmaals 

geluk, begrip, verdraagzaamheid , respect en 

vooral een goede gezondheid toe te wensen 

voor dit nieuwe jaar. Proost. 

 

 
 

 

Belastingservice.  Aangifte over 2016. 

Ook dit jaar wordt u weer de mogelijkheid 

geboden om uw belastingopgave 2016 via de 

invullers van de KBO te doen. 

Dit kan in de 2e helft van maart. 

U kunt zich hiervoor opgeven in februari. 

De juiste data komen in ons volgend 

Nieuwsblad. 

Jo van Amstel, coördinator 



KBO Ruwaard 50 jaar 

Op 7 juni 2017 viert KBO Ruwaard zijn 50 

jarig jubileum. Om daar een mooie herinne-

ring van te maken vragen wij de leden, in 

het bijzonder de oudere leden, om foto’s of 

andere aandenken aan deze 50 jaar te lenen 

aan de redactie van het Nieuwsblad. 

Als u iets heeft, stuur het dan naar W. Jans-

sen, J. Zwijsenlaan 15, 5342BS Oss met 

vermelding van de afzender of geef het af 

aan de bar in de soos eveneens met vermel-

ding van de afzender. Dan kan het ook weer 

teruggegeven worden.  

Als jubileumcommissie willen we een leuk 

boekje samenstellen voor onze leden. 

De viering van dit jubileum is vrijdag 9 

juni 2017, dus houd u deze datum vrij. 

 

 

Sinterklaas-inpak-middag KBO 

Op maandag 21 november 2016 hadden we 

pakjes gemaakt voor en in samenwerking 

met de Zonnebloem. 

Diverse leden en ook de fysio Schaepman-

laan hadden veel etenswaar bijeengebracht. 

De verzamelde spullen werden op een des-

kundige manier voorzien van een doosje en 

sinterklaaspapier. 

Inmiddels zijn alle pakjes overgedragen aan 

de zonnebloem, en hebben een nuttige be-

stemming gekregen. 

Alle gevers en inpak(ster)s hartelijk dank 

voor jullie medewerking en graag weer tot 

volgend jaar. 

Dan zal er ook zeker wat lekkers bij de koffie 

aanwezig zijn. 

 

 

Senioren expo 

Geachte leden, 

Als er leden zijn, die op eigen gelegenheid 

naar de Senioren-expo in Veldhoven willen 

gaan, kunnen zij gratis toegangskaarten 

krijgen via secretariaat Rini van Bergen. 

De senioren-expo wordt gehouden van  

dinsdag 10 t/m zondag 15 januari 2017. 

Even een telefoontje 06 22800311 en het 

komt in orde, op==op. 

 

 

Kerstlunch 2016 

De jaarlijkse kerstmaaltijd van KBO Ruwaard 

vond dit jaar plaats op woensdagmiddag 21 

december. Maar liefst honderdzestig perso-

nen hadden zich hiervoor ingeschreven en ze 

waren er allemaal. De zaalindeling, dit keer 

met tafels van acht personen, was zeer ge-

slaagd. De zaal was heel mooi aangekleed, 

verzorgd door de mensen van d’n Iemhof. 

Beheerder Gijs heeft goed werk geleverd! 

Na het openingswoord van KBO voorzitter 

Marc, enkele liederen door het koor Ons Ge-

noegen en een woordje van pastor Tom Bui-

tendijk mochten we ‘aanvallen’. De uitste-

kend verzorgde lunch, als vanouds verzorgd 

door Le Poutre - Van der Schoot, viel letter-

lijk erg in de smaak. Tussen de gangen door 

werden we onderhouden door het cello-piano 

duo Joep en Dick. Stemmige muziek! Tot 

groot genoegen bracht het koor na de maal-

tijd ook nog enkele kerstliederen ten gehore. 

Een geslaagde middag. Vond u dat ook? Laat 

dan eens van u horen. Misschien zijn er ook 

nog suggesties die we mee kunnen nemen 

om het in december 2017 nog aangenamer 

te maken. 

Namens de commissie kerstviering,  

Sandra 

 

 

Wandeling naar de Kriekenput 

Op zondag 29 januari is er een wandeling 

naar de Kriekenput in Herpenduin. We ver-

trekken om 13.30 uur vanaf de parkeer-

plaats Hoessenbosch (einde Hoessenbos-

laan) in Berghem.  

De wandeling is ongeveer 8 a 9 km en we 

drinken tussendoor wat bij De Kriekenput. 

Opgeven bij Hanneke Bruijns mail: najade-

hanneke@hetnet.nl of via mobiel: 06-

30872958 

 

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 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
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Ook dit jaar hebben we weer iets 

nieuws voor U 

Misschien heeft u op zolder of ergens nog 

oude LP’s  of singels liggen 

uit vergane jaren welke 

niet meer afgespeeld wor-

den omdat het tegenwoor-

dig alles digitaal is en niet 

meer worden gedraaid op 

een platenspeler.  

Wij van KBO Ruwaard hebben iemand die de 

mogelijkheid heeft  om uw lp’s of singels di-

gitaal te maken en deze  op een CD te zet-

ten om de vergane glorie instant te kunnen 

houden van vervlogen tijden. 

Wellicht beleeft u weer de herinnering van 

vroegere tijden.  

Als U hiervoor interesse heeft laat het dan 

weten aan onze coördinator van het klussen-

team . Kosten voor deze klus gaan altijd in 

overleg met U. 

Coördinator: Chris Jansen 

0412-636271  of  06-25201450 

 

 

Naar de kerstmarkt in Mϋnster 

Maandagmorgen 12 december 2016 was het 

zover: we gingen naar de kerstmarkt in 

Mϋnster. 

De achtenveertig deelnemers namens KBO 

Ruwaard waren ruimschoots op tijd aanwe-

zig op het parkeerterrein voor d’n Iemhof, 

alleen… de bus liet even op zich wachten.  

File, kan gebeuren, daar kan noch de chauf-

feur noch de organisatie iets aan doen. 

Maar na twee en een half uur rijden kwamen 

we toch op tijd aan in de oude stad in het 

Duitse Nordrein-Westfalen. En we hebben 

genoten van de mooie pleinen met de kerst-

kraampjes, de kerststallen, de eettentjes en 

de ongedwongen sfeer. Degenen die een of 

meer van de mooie oude kerken hebben be-

zocht, kunnen zeker terugkijken op een mid-

dagje ‘cultuur opsnuiven’.  

Was u erbij? Laat eens weten wat u ervan 

vond. Wij hebben in ieder geval genoten, 

ondanks de lange busreis. 

Tot ziens, 

Sandra 

Liederentafel 

Schrijf in uw agenda donderdag 

12 januari 2017 

Want dan is het weer zover. 

De eerste liederentafel  van 2017 zal weer 

worden gehouden in d’n Iemhof. 

Vanwege het tienjarig bestaan van de liede-

rentafel wordt er ook dit keer gezorgd voor 

een verassing voor 

het publiek. 

Wat dat zal zijn….?  

Kom dat ontdekken 

en gezellig meezin-

gen met de liedjes 

van vroeger en nu. 

Het Iemhof Combo 

met de beide zan-

geressen staan 

weer klaar om er voor u een  gezellige avond 

van te maken die u heel 2017 niet meer zal 

vergeten. 

Het dak gaat er gegarandeerd weer af! 

Iedereen is welkom en de toegang is geheel 

gratis. 

D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss 

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.30 

uur 

 

 

Carnavalsmiddag  

vrijdag 24 februari 2017 

Ook in 2017 organiseert KBO 

Ruwaard weer een grandioze 

carnavalsmiddag. 

Op vrijdag 24 februari 2017 

vanaf half twee is iedereen van harte wel-

kom in de grote zaal van d’n Iemhof. Ook de 

kinderen en kleinkinderen van onze leden 

mogen meekomen! Tenslotte komt de 

Jeugdprins ook!  

Het volledige programma voor deze middag 

kunt u lezen in het Nieuwsblad van februari 

maar één ding kunnen we alvast verklappen: 

het wordt een geweldige middag! 

Noteren dus, met vette letters:  

24 februari 2017 KBO CARNAVAL in de 

soos. En dan ook komen natuurlijk! 

Alaaf, de activiteitencommissie 

 



De kroonjarigen in februari 

65 jaar: Dhr T.J.H. van den Hurk  
 

70 jaar: Mevr  L.G. Romme - van der Loop 
 

80 jaar: Dhr P.A.C. Hoven 
 

85 jaar: Mevr  H.M.  Hofsteede  

 Mevr  G.A. de Leeuw-Vrolijk  
 

90 jaar: Mevr  L.L. Acke-van der Velden  

 

 

Samen uit eten 
Ook in 2017 gaan we uit eten.  

We openen het jaar met een bezoek aan 

Restaurant Op de Poort,  

Torenstraat 28 in Megen.  

Wij worden verwacht op woensdag 18 ja-

nuari a.s. om 18.30 uur.   

De waard zal voor ons een heerlijke  

3-gangen keuzemaaltijd samenstellen: 

Voorgerecht: keuze uit een vis-/vlees-

/vegetarisch gerecht of soep 

Hoofdgerecht:  Keuze uit een vis-/vlees- of 

vegetarisch gerecht; hierbij zullen warme 

groenten en frietjes worden geserveerd in 

schaaltjes op tafel.  

Dessert:   Een verrassing van het keuken-

team bestaande uit diverse zoete lekkernijen 

en een ijsbereiding.  

 

Deze maaltijd 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 zondag 15 januari as. 

Wij horen graag van u. Toos Jansen 0412 

625700 of Mariëlle Roos 0412 637495 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 on-

ze 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 moge-

lijkheid  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 
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Kbo afdeling Ruwaard 

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

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 

 

Voorzitter: 

Marc Westerlinck,  tel: 06 27295302 

mwesterlinck@kpnmail.nl 

Vice voorzitter: 

Wiel Janssen,  tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  

Secretariaat 

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 secretaris 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 

Bestuurslid: 
Janny Nederveen  tel: 06 52318958 

janoss@ziggo.nl 

 

Barcoördinator: 
Els Minke   tel: (0412) 635096 

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 

KBO soos:  tel:  06 47833913 

D’n Iemhof: 
Sterrebos 48, 5344 AR Oss    (0412) 647900 
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