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Agenda februari / maart 

wo 15 feb 14.00 uur kienen 

do 23 feb 09.30 uur bestuursvergadering 

vr 24 feb 13.33 uur carnavalsmiddag 

ma 27 feb  soos gesloten 

di 28 feb  soos gesloten 

 

wo   1 mrt 14.00 uur postzegelbeurs 

ma/vr 13-17 mrt  belastingservice 

wo 15 mrt 14.00 uur kienen 

zo 26 mrt  begin zomertijd  (klok vooruit) 

ma 27 mrt 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

 

CARNAVAL BIJ KBO RUWAARD 

Carnavalsmiddag. 

Zin in carnaval?  

Kom dan naar de 

carnavalsmiddag van  

KBO Ruwaard in D’n Iemhof op 

vrijdag 24 februari 2017. 

Aanvang 13.33 uur. 

Geweldige muziek van toetsenist en 

entertainer Tom Meuwese 

Hapje en drankje 

Bezoek van de stadsprins en jeugd-

prins met hun gevolg 

Optreden van de dansgarde 

Ook uw kinderen zijn welkom 

Kom met z’n allen en maak er een dol-

le boel van. 

 

Contributie betaald? 

Nee? 

Dan bent u te laat! 

Bel: (0412) 640418 
 

 

Belastingservice 

Aangifte over 2016 

Ook dit jaar wordt u 

weer de mogelijkheid 

geboden om uw belas-

tingopgave via de invullers van de KBO-

Ruwaard te laten verzorgen. 

Dit gebeurt in de 2e helft van maart in d’n 

Iemhof. U kunt zich hiervoor opgeven  

vanaf 10 februari tot 3 maart 2017 bij: 

Jo van Amstel, coördinator belastingservice 

KBO Ruwaard. Tel: (0412) 481612 

Mail: vanamsteljo@gmail.com 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
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Geen woordje maar een gedichtje 

van de voorzitter 

 
 

 

Ook dit jaar hebben we 

weer iets nieuws voor u 

Misschien heeft u op zolder of 

ergens nog oude LP’s  of sin-

gels liggen uit vergane jaren 

welke niet meer afgespeeld worden omdat 

het tegenwoordig 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 

Korte samenvatting van de  

nieuwjaarsreceptie. 

Na een eerste kopje koffie opende Marc de 

nieuwjaarsreceptie. 

Hij wenste iedereen een gelukkig en vooral 

gezond 2017 toe. 

Hij refereerde in een mooie speech aan het 

vijftigjarig bestaan van KBO Ruwaard. 

Wat zeker deze zomer niet ongemerkt voor-

bij zal gaan. 

Onze vice-voorzitter Wiel heeft hiervoor een 

feestcommissie opgericht. 

We willen er een geweldige happening van 

maken. 

Ook sprak Marc over verdraagzaamheid en 

tolerantie, wat soms nog wel eens te wensen 

over laat.  

Tevens werd er vanwege het vijftigjarig jubi-

leum een spandoek onthuld onder luid ap-

plaus. 

Ter afsluiting van zijn mooie woorden bracht 

hij, met meer dan honderd aanwezigen, een 

champagnetoast uit. 

Het was een gezellig samenzijn. 

 

 

Liederentafel 

De tweede liederentafel van 2017 wordt een 

mix van allerlei soorten muziek. 

Rock & Roll, walsjes, Brabantse liedjes en 

natuurlijk ook een beetje carnaval. 

En... vanwege het tienjarig bestaan van de 

liederentafel iets heel bijzonders op nummer 

10, met een passende traktatie. 

Dit tiende liedje laat zich niet zo gemakkelijk 

in een categorie plaatsen. 

Ook zo benieuwd? 

Kom dat dan op donderdag 9 februari naar 

d’n Iemhof in Oss  

Iedereen staat weer voor u klaar! 

Gastvrouw, de bardames en natuurlijk het 

Iemhof Combo met de beide zangeressen. 

Dat  wordt weer knallen!! 

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. 
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Vijfdaagse reis: u kunt nog mee! 

Het liep niet echt storm, tijdens de inschrijf-

middag voor de vijfdaagse excursiereis naar 

Bouillon. Sommigen vonden de reis te duur, 

anderen gaven te kennen de voorkeur te 

geven aan een vijfdaags all-in arrangement 

in een goedkoop hotel. Vijf dagen jezelf vol 

laten lopen. Dat kan, maar zulke reizen or-

ganiseren wij niet. Wij, de reiscommissie van 

KBO Ruwaard, hebben een vijfdaagse reis 

samengesteld met interessante excursies en 

uitstapjes die iedereen zullen aanspreken. 

Een reis waar je nog lang tevreden op zult 

terugkijken. En daar hangt nou eenmaal een 

prijskaartje aan. 

 

We willen graag op stap, van maandag 29 

mei tot en met vrijdag 2 juni 2017, maar 

dan moeten er wel meer aanmeldingen ko-

men dan de negentien die zich tot nu toe 

hebben ingeschreven.  

Denk er (nog) eens over na, de aanmel-

dingstermijn sluit 15 februari 2017. 

U kunt nog mee! 

Reiscommissie KBO Ruwaard 

Tel. (0412) 640418 

 

 

 

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. 

Wandeling St. Walrick Overasselt 

Op zondag 26 februari (carnaval) is er een 

korte wandeling van 7 km bij natuurgebied 

de Hatertse Vennen in Overasselt.  

We verzamelen bij de ingang van de Iemhof 

en vertrekken daar om 13.00 uur.   

Als iemand die middag ook wilt rijden, heel 

graag. Leden die geen vervoer hebben kun-

nen dan meerijden.  

Na de wandeling drinken we wat bij het pan-

nenkoekenhuis. 

Opgeven tot uiterlijk 25 februari bij Hanneke 

Bruijns mail: najade-hanneke@hetnet.nl of 

via mobiel: 06-30872958 

 

 

 

Geluk 

 

Geluk is als een zeldzame vogel, die 

wegvliegt als je hem het hardste nodig 

hebt. Maar misschien zit hij morgen 

weer op je vensterbank 

 

 

 

Oude foto’s op DVD 

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, 

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 ge-

makkelijk  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 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
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Hulde aan het klussenteam 
Al vele jaren luisteren wij graag naar mu-

ziek. 

We hebben dus inmiddels vele langspeelpla-

ten, o.a. van Benny Goodman en ook van 

Edmundo Ros en nog veel anderen. 

Maar we hebben geen apparatuur meer om 

onze platen af te spelen. 

De vraag aan Chris Jansen van het klussen-

team was: “Chris kun jij lp’s op een cd over-

zetten dan kunnen we onze platen weer af-

spelen”.  

Het antwoord was: ga ik proberen.  

Chris heeft het prima voor elkaar gekregen. 

We kunnen nu weer genieten van de muziek 

die wij zo graag horen en in het verleden 

veel hebben gedraaid.  

Hulde aan Chris en al die anderen van het 

klussenteam van KBO Ruwaard. 

Zij zijn van vele markten thuis. 

Hartelijke groeten van  

Ida en Adriaan van der Burg 

 

 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

Kroonjarigen in maart 

70 jaar: dhr J. van Lit 

 

75 jaar: dhr G.J. Megens 

dhr F. van Ooijen 

mevr M.M.J. Steinvoort 

mevr L. van de Wetering 

 

80 jaar: mevr A.M. Kouwenberg 

 

85 jaar: mevr G. Fransen 

 

 

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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