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Agenda maart / april 

ma/vr    13-17 mrt belastingservice 

wo 15 mrt 14.00 uur kienen 

zo 26 mrt  begin zomertijd  

     (klok vooruit) 

ma 27 mrt 13.30 uur bestuursvergadering 

di   4 apr 19.30 uur toneeluitvoering  

   door ”D.T.S” 

wo   5 apr 14.00 uur toneeluitvoering  

   door ”D.T.S” 

vr   7 apr 13.30 uur open bridge-drive 

ma 10 apr 14.00 uur paasstukjes maken 

vr 14 apr     Goede vrijdag Soos gesloten 

ma 17 apr     2e Paasdag Soos gesloten 

wo 19 apr 14.00 uur kienen 

ma 24 apr 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 26 apr 14.00 uur jaarvergadering 

do 27 apr     Koningsdag Soos gesloten 

 

Correctie in de jaarplanning: 
Dinsdag 16 mei:   

Jeu de boules-toernooi 
 

 

KBO Ruwaard 50 jaar 

 

In  juni 2017 viert KBO Ruwaard zijn 50 jarig 

jubileum. Speciaal voor deze gelegenheid heeft 

de jubileumcommissie een loterij georganiseerd. 

De loten daarvoor kosten € 0,50 en zijn verkrijg-

baar bij de leden van de jubileumcommissie en 

aan de bar in de soos. Op de feestavond van de 

viering is de trekking en de uitslag komt in dit 

Nieuwsblad en op de site van KBO Ruwaard. 

De viering van dit jubileum is vrijdag 9 juni 

2017, dus houd u deze datum vrij. 

De jubileumcommissie bestaat uit: 

Sandra Broeksteeg Anna Bijnsstraat 52 Oss 

Peter Hessels Van der Brugghenstaat 3 Oss 

Ella en Wiel Janssen J. Zwijsenlaan 15 Oss 

Tonnie van Hoorn Wilgenstraat 23 Oss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wil er mee naar Berlijn? 

 

Voor KBO-reizigers die liever naar Duitsland gaan 

in plaats van naar het Belgische Bouillon hebben 

we een alternatief: een vijfdaagse stedentrip 

naar Berlijn. De reiscommissie van KBO Geffen, 

met wie we in de toekomst nauw gaan samen-

werken, heeft voor haar vijfdaagse reis naar de 

Duitse hoofdstad nog enkele plaatsen over.  

De reis, in samenwerking met Maaskant Reizen, 

staat gepland van zondag 7 mei tot en met don-

derdag 11 mei 2017. In Berlijn verblijft u in 

Havel Lodge hotel Igel, op basis van half pension. 

Op maandag en dinsdag kunt u deelnemen aan 

een excursie (inbegrepen) en op woensdag bent 

u vrij om de stad op eigen gelegenheid te ver-

kennen, een museum te bezoeken of…te gaan 

winkelen! 

Houdt u van grote steden, ga dan mee naar Ber-

lijn. Voor de prijs hoeft u het niet te laten: vanaf 

€ 289,00 per persoon, bij deelname van 40 reizi-

gers. De toeslag voor gebruik van een één-

persoonskamer bedraagt € 85,00. 

Aanmelden kan nog tot 10 maart 2017 via de 

reiscommissie van KBO Ruwaard, waar u ook 

terecht kunt voor meer informatie.  

Telefoon (0412) 640418.  
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Liederentafel 

 

Op donderdag 9 maart kunnen de keeltjes weer 

gesmeerd worden, want dan vindt de derde lie-

derentafel van 2017 plaats in d’n Iemhof in Oss. 

Waar in februari het publiek getrakteerd werd op 

een liefdesliedje van Nicolai uit Rusland met een 

heerlijk Russisch slaatje voor iedereen, zo zal er 

ook in maart weer een fijne verrassing zijn tij-

dens het tiende liedje. Ook hebben de zangeres-

sen nog iets hilarisch voor u in petto. 

Kom ook heerlijk meezingen op deze altijd reuze 

gezellige avond. Het geeft niks als het niet zuiver 

is. Het gaat om de lol die we samen maken en de 

heerlijke herkenbaarheid van de liedjes. Iedereen 

is welkom en de toegang is geheel gratis. 

Donderdag 9 maart 2017. 

D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss 

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DURF TE SPELEN 
     Toneelclub KBO Ruwaard 

 

Titel: Mirakels Mooi  
 

Auteur Jo Snoeren 
 

Plaats  d’n Iemhof 
 

Data dinsdag  4 april 20.00 uur  

 woensdag  5 april 14.00 uur 
 
Toegang € 5 kop koffie of thee inbegrepen. 
 
Kaarten aan de zaal en bij D. Kramer 
da Costastraat 9 en in de soos. 

 
Korte inhoud: 

In een klein dorpje in het begin van de jaren der-

tig van de vorige eeuw worden op een morgen 

twee zwervers wakker bij het cafeetje van Bea en 

Anna. 

Zij vinden twee brieven, waarin in de ene aange-

kondigd wordt dat de nieuwe pastoor pas over 

twee weken komt en in de andere dat er een gast 

komt logeren op het Hoge Huis. De twee zwer-

vers geven zich uit voor deze  twee personen.  

In eerste instantie worden zij als zodanig geac-

cepteerd en dat levert veel gratis drankjes op. Op 

een  gegeven moment ontstaat er toch argwaan  

tegen hen en komt het tot een verrassende ont-

knoping. 

 

 

 

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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Samen eten 
 

Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten op 

vrijdag 17 maart 2017 om 18.30 uur bij Res-

taurant Gossimijne aan de Burgwal 13 in 

Oss. Men heeft voor ons een keuzemenu samen-

gesteld, Hierbij worden frietjes en/of gebakken 

aardappeltjes en warme groenten geserveerd. De 

kosten bedragen € 22,50 pp exclusief drank-

jes. 

  

Voorgerechten 

Carpaccio, Noorse garnalen cocktail of romige 

tomatensoep 

Hoofdgerechten 

Zacht gegaarde Zalmfilet, Gossi trio (kip, var-

kenshaas en Javaanse saté), spies met gemari-

neerde runderhaas of sate van de Haas 

Nagerechten 

Chocolade mousse, Créme Brulée, Dame blanche 

of Grand Dessert 

 

Dit menu kost € 22,50 per persoon, exclu-

sief 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 12 maart a.s. 19.00 uur bij  

Toos Jansen 0412 625700 of  

Mariëlle Roos 0412 637495 

Graag tot ziens op vrijdag 17 maart. 

 

Zoektocht naar middagreisjes 

 

De beide dames van onze reiscommissie hebben 

niet stilgezeten, de afgelopen weken. Behalve 

naar de invulling van een dagtocht zijn zij ook op 

zoek geweest naar een bestemming voor de twee 

middagtochten, die we dit jaar gaan maken.  

Op de dagtocht komen we nog terug maar de 

beide middaguitstapjes beginnen al aardig vorm 

te krijgen. Wat te denken van een middagoptre-

den in het huistheater van ‘Ons Lieve Vrouwke’ 

Lya de Haas of van een bezoek aan een breimu-

seum? Meer hierover in het Nieuwsblad van april. 

Dan kunt u ook alles lezen over de reisdata, de 

kosten en de inschrijfmiddag in juni aanstaande. 

Hebt u misschien ook ideeën voor een dag- of 

middagtocht? Laat het ons weten! 

Reiscommissie KBO Ruwaard, tel. (0412) 640418 

 

Carnavalsmiddag KBO Ruwaard 

 

Carnaval zit weer op. Sommigen onder ons heb-

ben er de volle vier (of vijf, of meer…) dagen 

volop van genoten. Anderen hielden het na één 

optocht al voor gezien. De leden van KBO Ru-

waard, kregen al op vrijdagmiddag 24 februari de 

gelegenheid om van het carnavalsfeest te proe-

ven. Hieronder twee reacties van enkele enthou-

siaste feestvierders. 

 

Op vrijdag 24 feb 2017 om 13.33 uur werd ie-

dereen verwacht in D’n Iemhof, die voor deze 

gelegenheid gezellig en feestelijk is versierd. 

Na een button opgespeld te hebben gekregen 

was het een plaatsje zoeken in de zaal. Met een 

openingswoord van Wiel Janssen kon het feest 

beginnen. Er was gezellige live muziek met vele 

carnavalskrakers gespeeld door Tom Meuwese. 

Ook werd er rond gegaan met roggebrood met 

spek en wat later met lekkere bitterballen. De 

drankjes mocht je zelf gaan halen. Voor de 

mooist verklede carnavals-outfits was er een leu-

ke gevulde mand als prijs. 

Rond 16.00 uur kwam de prins en jeugdprins met 

hun gevolg. Hij deelde enkele onderscheidingen 

uit. Na nog wat muziek van de band en dans van 

de dansmariekes gingen zij er vandoor om bij 

een volgende gelegenheid hun opwachting te 

maken. Ook voor ons was dit het einde van een 

gezellige geslaagde middag. Hartelijk dank aan 

iedereen die deze middag mogelijk gemaakt 

heeft. 

Martien en Albertine. 

 

 

Het was weer een heel gezellige carnavalsmid-

dag, vrijdag 24 februari 2017. Een kleine hon-

derd KBO leden, hun familieleden en bekenden, 

waren naar prachtig versierde grote zaal van d’n 

Iemhof gekomen om te genieten van de mooie 

muziek, de lekkere hapjes en drankjes en de fij-

ne sfeer, die er zoals altijd bij een KBO activiteit 

te beleven valt. Fantastisch te zien hoe iedereen 

zijn uiterste best had gedaan zich zo carnavalesk 

mogelijk uit te dossen. De jury had het er maar 

moeilijk mee! Een polonaise, bezoek van de 

Stadsprinsen – en niet te vergeten de dansgarde- 

maakten het feest compleet. Alaaf! en hulde aan 

de organisatoren. Zien we elkaar het volgend 

jaar weer? 

Sandra 
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Het klussenteam staat voor u klaar 

 

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  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 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. 

 

Wie heeft  niet nog ergens een doos vol met dia’s 

op zolder staan of in de kast liggen waar niet 

meer naar gekeken wordt ! met veel leuke herin-

neringen van vroeger, die u weer terug in de tijd 

voeren. 

Veel mensen beschikken echter niet meer over 

een diaprojector, waardoor de dia’s maar op zol-

der blijven liggen en steeds verder vergaan door 

vocht en warmte. We hebben de mogelijkheid om 

deze voor u over te zetten op een DVD zodat u 

en uw kinderen  toch volop kunnen genieten van 

uw vroegere vergane tijden. 

Indien u hier interesse voor heeft, neem dan con-

tact op met de coördinator van het klussenteam: 

Chris Jansen  

0412-636271 / 0625201450 

 

De kroonjarigen in april 

 

80 jaar: 

mevr. R. van Iperen 

dhr. P.A. van Zandvoort 

 

 

 

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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