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Jaarvergadering 

Geachte leden van KBO Ruwaard, 

Wij nodigen alle leden uit voor de JAARVER-

GADERING  op WOENSDAG 26 April 2017 om 

14.00 uur in zaal 2 in d’n Iemhof. 

Janny Nederveen treed af als bestuurslid, en is 

niet herkiesbaar. Dat betekent dat er een va-

cature is in het bestuur van de K.B.O. 

Mocht u interesse hebben laat het even weten 

aan het bestuur. 

Jo v. Amstel en Tonnie van Hoorn zijn aftre-

dend en herkiesbaar. 

Wij hopen op een grote opkomst van onze 

leden. 

Elders in het nieuwsblad vind u de agenda 

en het jaarverslag. 

 

Agenda april / mei 

vr   7 apr 13.30 uur open bridge-drive 

ma 10 apr 14.00 uur paasmiddag 

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 

vr 28 apr 10.00 uur inschrijven jubileumfeest 

 

wo   3 mei 14.00 uur postzegelbeurs 

ma   8 mei 14.00 uur inschrijven jubileumfeest 

wo 10 mei 14.00 uur inschrijven jubileumfeest 

wo 17 mei 13.30 uur kienen 

do 18 mei 19.30 uur vrijwilligersavond 

vr 19 mei 14.00 uur 85+ middag 

do 25 mei  Hemelvaartsdag 

vr 26 mei  Soos gesloten 

ma 29 mei 09.30 uur bestuursvergadering 

Correctie in de jaarplanning: 

 

Donderdag 18 mei: 

 Vrijwilligersavond 
 

Donderdag 1 juni:   
Jeu de boules toernooi 

 

 

Paasmiddag        

Op maandag 10 april 2017 om 14.00 uur hebben 

we weer onze paasmiddag in de soos. 

We gaan er weer een gezellige middag van ma-

ken, met natuurlijk de bekende workshop  

“paas-bloemstuk maken” door Ria van de Doelen.  

U kunt zich hiervoor inschrijven bij Ria (637597). 

De prijs is: € 8.00, te betalen op de middag.  

Voor de andere deelnemers aan deze middag is 

er de mogelijkheid creatief bezig te zijn met het 

schilderen van een ei. Wij zorgen voor witte eie-

ren en verf. Maar ook voor de mensen die geen 

zin hebben in schilderen brengt het bestuur reeds 

gekleurde eieren mee. Ook de advocaat met 

slagroom en iets lekkers bij de koffie zullen niet 

ontbreken. 

We hopen op een gezellige middag met heel veel 

leden. 

 

KBO Ruwaard 50 jaar 

Zoals u reeds heeft kunnen vernemen viert KBO 

Ruwaard dit jaar haar 50 jarig bestaan. Wij vie-

ren dit op vrijdag 9 juni 2017 en graag willen wij 

inventariseren hoeveel mensen wij kunnen ver-

wachten. 

Achter op dit blad vind u dan ook een opgavelijst 

die u kunt inleveren bij een van de bestuursle-

den, jubileumcommissieleden of aan de bar. 

Ook kunt u zich opgeven op: 

vr 28 apr 10.00 tot 11.00 uur 

ma   8 mei 14.00 tot 15.00 uur 

wo 10 mei 14.00 tot 15.00 uur 
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Woordje van de voorzitter 

Aan de vooravond van onze algemene ledenver-

gadering op 26 april 2017, wil ik jullie nu reeds 

mededelen dat wij in grote lijnen akkoord zijn 

gegaan met de laatste voorstellen van gemeente, 

Brabant wonen en Stichting Iemhof, betreffende 

de verbouwing/nieuwbouw van de nieuwe Iem-

hof. De huidige plannen zullen wij graag met jul-

lie bespreken tijdens onze ledenvergadering waar 

tevens de Heer Cor Veroude, van de stichting D’n 

Iemhof, de plannen en planning nader zal verkla-

ren.  

Verder vindt u in dit nieuwsblad het uitgebreide 

jaarverslag met alle activiteiten die het afgelopen 

seizoen zijn georganiseerd. Tevens vinden jullie 

ook de uitnodiging en de agenda voor de alge-

mene ledenvergadering op 26 april 2017 waar-

van ik durf te hopen velen van jullie aanwezig 

zullen zijn, omdat er toch verschillende belangrij-

ke beslissingen zullen genomen moeten worden. 

Ik wil jullie in elk geval danken voor de steun die 

ik in het afgelopen jaar heb mogen ondervinden 

en laat hierbij nog een gedichtje over vriend-

schap. Tot ziens ins onze soos. Marc. 

 

 

Osse opera 85 jaar 

Op 1 Juli 2017 bestaat de Osse Opera 85 jaar en 

zij willen dit vieren met een uniek Gala Concert in 

de Lievekamp aanvang 20.15 uur. 

Het bestuur van KBO-Kring gemeente Oss wil 

haar leden in de gelegenheid stellen tegen gere-

duceerde prijs hieraan deel te nemen en wel als 

volgt: 

De kring kan maximaal 200 plaatsen op het bal-

kon van de Lievekamp krijgen en als u als lid van 

de KBO daar bij wilt zijn, betaalt U 10 Euro voor 

een entreebewijs. De rest wordt door de kring 

betaald. 

Aan het concert doen o.a. mee: Marco Bakker, 

Veronique Lamers mezzosopraan, Mylou Mazani 

sopraan, Pascal Pittie tenor, Oost Gelders Symfo-

nieorkest, 100 leden van het Osse Operakoor en 

het koor van Viva Musica uit Uden. 

Programma o.a. Oh Fortuna uit Carmina Burana, 

Slavenkoor uit Nabucco, Paaskoor uit Cavallerie 

Rusticana, Duet uit de Parelvissers Toreador en 

Habanera uit Carmen. 

Zie voor het volledige programma 

www.osseopera.nl 

Wilt u dit concert meemaken, dan moet u zich 

vóór 26 april 2017 opgeven bij de penningmees-

ter van KBO Ruwaard met gelijktijdige betaling 

van 10 euro. 

 
 

 

Belastingservice. 

Ook dit jaar hebben velen 

van u weer van de moge-

lijkheid gebruik gemaakt 

om hun belastingaangifte 

over 2016 in te laten vullen 

door een van onze service-

medewerkers. 

Het was wat behelpen in de krappe ruimte maar 

alles is toch voorspoedig verlopen. 

Het nieuwe systeem vereiste een machtiging of 

een eigen digi-d.  

Andere jaren werden de machtigingen automa-

tisch toegezonden. 

Gelukkig konden deze snel per computer aange-

vraagd en toegezonden worden. 

Hartelijk dank aan u voor de vrijwillige bijdrage 

die u gegeven hebt voor het invullen. 

Ook van harte dank voor het invullen aan Tonn 

Broeksteeg, Frans van Pinxteren en Riny Heesak-

kers. 

Jo van Amstel, coördinator. 

 

http://www.osseopera.nl/
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO RUWAARD OP 

WOENSDAG 26 APRIL 2017 OM 14.00 UUR. 
 

1- Welkom en opening door de voorzitter 

2- Vaststellen agenda  

3- Mededelingen 

4- Korte leespauze  

5- Notulen jaarvergadering 2015 (staat op de KBO Ruwaard site en er liggen er op de 

tafels) 

6- Jaarverslag 2016-2017 (is opgenomen in het nieuwsblad en er liggen er op de   

tafels). 

7- Verslag penningmeester. Is op te vragen indien gewenst. 

8- Verslag kascommissie 

9- Verkiezing nieuw lid kascommissie. 

10- Verkiezing nieuw bestuurslid (?). -herverkiezing bestuursleden. 

11- Activiteiten door Tonnie van Hoorn  

12- Reisjes door Tonn Broeksteeg. 

13- 50-jarig Jubileum door Wiel Janssen 

14- D’n Iemhof door Stichting Iemhof Cor Veroude 

15- Aanpassen statuten/ huishoudelijk reglement KBO RUWAARD 

16- Rondvraag (melden bij aanvang vergadering). 

17- Sluiting door de voorzitter. 

 

AD-agendapunt 10: 

Aftredend en niet herkiesbaar Janny Nederveen. Gegadigden voor een bestuursfunctie 

kunnen zich uiterlijk tot 21 april melden bij het secretariaat met minimaal 5 handteke-

ningen die hem/haar ondersteunen. 

Aftredend en opnieuw verkiesbaar Jo van Amstel en Tonnie van Hoorn. 

Voor de volgende algemene ledenvergadering zoeken wij een nieuwe penningmeester.  

 

Ad-agendapunt 15: 

Aanpassen van de statuten/ huishoudelijke regelementen aan de regelementen en sta-

tuten van KBO Brabant betreft het verkiezen en herverkiezing van bestuursleden. 
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Jaarverslag april 2016 -- maart 2017 

 

APRIL--2016 

18 - Jaarvergadering    120 pers. 

29 - Info Elektrische fietsen. 
 

MEI--2016 

17 - Bridgedrive  Kring 150  pers. 

19 – Vrijwilligersavond 120  pers. 

20 - 85+ middag    75  pers. 

23 - 6de Driebandentoernooi 30 pers. 

24 - 6de Driebandentoernooi 30 pers. 

24 - Jeu des boules toernooi  50 pers. 

25 - 6de Driebandentoernooi 30 pers.              
 

JUNI --2016 

15 - Jeu des boules toernooi Kring     50 pers.  

16 - Jeu des boules toernooi Kring     50 pers. 

17 - Ann Weinberg over de Japanse  

bezetting-voordracht   15 pers. 

27 - Museum-plus bus naar het Mauritshuis  

Den Haag        55 pers. 
 

JULI--2016 

6 - Bierbrouwerij  Oijen 25 pers. 
 

AUGUSTUS--2016 

9 -  Bezoek omroep Brabant 15 pers. 

30- Dagreisje  Paleis Het Loo 50 pers. 
 

SEPTEMBER --2016 

9 -   Jaarvergadering biljartclub 25 pers. 

21- Feestavond opening seizoen 120 pers. 

30- Open dag K.B.O Ruwaard 250 pers. 
 

OKTOBER-- 2016 

7 – Informatiebeurs 36 deelnemers   250 bezoe-

kers 

8 – Rommelmarkt 35 kramen en ca 200 be-

zoekers  
 

NOVEMBER--2016 

18 - Feestmiddag biljartclub    30 pers. 

21 - Pakjes maken voor Sinterklaas  25 pers.  
 

DECEMBER -- 2016 

12 - Kerstmarkt  Munster  45 pers. 

19 - Kerststukjes maken  15 pers. 

21 – Kerstbrunch   165 pers. 

26 – Clubkamp. Biljartclub  25 pers. 

27 – Clubkamp. Biljartclub  25 pers 

28 – Clubkamp. Biljartclub  25 pers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUARI--2017 

2 – Nieuwjaarsreceptie       ca 120 pers. 

9 -- Betalen contributie 

12 - Expo Veldhoven   15 pers. 

 

FEBRUARI--2017 

24  - Carnavalsmiddag  75 pers. 

 

Maart--2017 

13 t/m 17 - Belastingaangifte invullen  35 pers. 

 

 

De ONS en "t Nieuwsblad verschenen 11 maal en 

werd door vrijwilligers bezorgd. 

Er werd op 46 maandagmiddagen aan handwer-

ken deel genomen gemiddeld 15 personen. 

Er werd op 46 dinsdagmiddagen gegymd en ge-

schaakt door gemiddeld 20 personen 

Er werd op 46 dinsdagmiddagen jeu de boules of 

sjoelen gespeeld met gem. 9 personen. 

Er werd op 12 woensdagmiddagen gekiend met 

gemiddeld 45 pers. 

Er werd op 12 woensdagmiddagen Postzegel-

beurs gehouden met 12 pers. 

Er werd op 46 donderdagmiddagen gekaart, ge-

bridged, gerikt met gemiddeld 30 pers. 

Er werd op 46 vrijdagmiddagen koersbal ge-

speeld met gemiddeld 10 pers. 

Er werd op 225 weekdagen gebiljart met gemid-

deld 30 pers. 

Het bestuur vergaderde 14 keer meestal op 

maandagmorgen. 

1 vergadering van de barmedewerkers en 1 van 

de ledencontactcommissie. 

Verder waren er verschillende besprekingen over 

de nieuwbouw/verbouw van d’n Iemhof. 

Verder waren er verschillende vergaderingen van 

de activiteitencommissie, reiscommissie, 

en jubileumcommissie. 

 

Rini van Bergen 

secretaris  
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Mijn naam is Andréas Desitter en sinds september 2013 geef ik les in Aikido. Ik doe dit voornamelijk op 

het voortgezet onderwijs.  Sinds Januari 2017 geef ik ook privé lessen. 

 

Graag begin ik met uit te leggen wat Aikido is, aangezien het  relatief onbekend is in de ‘martial arts’. Ai-

kido is een vorm van krijgskunst waarbij de balans van lichaam en geest ter beheersing wordt gebracht. 

Wat belangrijk is bij Aikido is discipline, zelfbeheersing en het omgaan met anderen. Aikido is een discipli-

ne waarbij geen kracht wordt toegepast waardoor het uitermate geschikt is voor iedereen, ongeacht de 

leeftijd.  

Wat Aikido zo speciaal maakt, is dat het in tegenstelling tot andere sporten in 

de martial arts (denk aan Taekwando of Karate) niet gericht is op de aanval, 

maar juist op de verdediging. Dit maakt Aikido  uitermate geschikt voor oude-

ren,  Zeker in de huidige maatschappij waar men vrij snel in aanraking kan ko-

men met agressie, zie overvallen bij ouderen die alleen zijn thuis of op straat. 

Dan is het goed te zien dat agressie niet altijd beantwoord hoeft te worden met 

agressie. Wie Aikido beheerst, hoeft nooit te vechten. 

Waar en wanneer kan ik de lessen volgen ? 

De les kan bij mij thuis gevolgd worden, daar is een kamer speciaal ingericht. 

Wilt u de deur niet uit, dan kan ik de lessen bij u op locatie geven. Bij deze Ai-

kido is het niet per se nodig om te vallen maar denk bijvoorbeeld aan bepaalde 

grepen die je kan toepassen. Ook leert u omgaan met verwering tegen wapens, 

denk aan mes of vuurwapens 

 

Wat zijn de mogelijkheden en kosten. 

U kan ervoor kiezen de les bij mij thuis te volgen, of de les bij u aan huis te volgen.                               

De les bij mij thuis duurt 1 uur en kost € 5,50 per les met maximaal 4 personen. De les bij u thuis duurt 1 

uur en kost € 15,- excl kilometergeld per les. De les bij mij thuis 1 op 1 met mij kost € 15-, De lessen zijn 

op afspraak, maar kunnen ook gevolgd worden op de reguliere lestijden.  

Er kan ook een cursus gevolgd worden in groep bij de KBO , tegen voordeligere prijzen naar gelang het aantal deelne-

mers. 

Lijkt het u wat? Maak een afspraak en neem een gratis proefles. 

 

Serieus Interesse? 

Bij inlevering van dit kaartje 50% korting op de eerste betaalde les. 

Bel of mail naar bovenstaand e-mail of telefoon nr voor eventuele vragen.  

 

André’s Aikido school is erkend door Aikido centrum Nederland. 
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Museumbezoek 17 april  2e Paasdag 

Bezoek aan het Noord-Brabants museum. 

Vertrek vanaf het Centraal station om 12.54 

uur.  

Kosten: entree museum volwassenen € 12,- mu-

seumjaarkaart gratis. 
 

Adres: Noord-Brabants museum 

Verwerstraat 41 Den Bosch  

Tel. 073-6877877 
 

Opgeven bij Hanneke Bruijns tot en met 14 april. 

Tel: 06-30872958 of per mail:  

najade-hanneke@hetnet.nl 

 

Bingo in de Hille 

Op vrijdag 21 april a.s  wordt er een BINGO 

avond in De Hille, Looveltlaan 25 in Oss georga-

niseerd. Aanvang 20:00 uur. Er zijn leuke prijzen 

te winnen. 

De opbrengst is voor Stichting Aktie Kidz-Taz 

waarmee zij leuke activiteiten kunnen organise-

ren voor kinderen die opgroeien in een gezin met 

weinig financiële middelen in heel Oss e.o.. Dus 

niet wijk gebonden. 

Een enkele kaart kost € 8,=, een dubbele kaart € 

14,=.  

1 kaart bestaat uit 10 rondes met een 1e, 2e en 

3e prijs.  

In totaal heeft u per kaart 30x de kans om een 

prijs te winnen. 

Bij de bingokaarten ontvangt u 4 gratis loten 

voor de loterij in de pauze. 

Wilt u loten voor de loterij bijkopen, dan kan dat 

voor € 1,= per 4 loten of 15 loten voor € 3,-. 

 

 

Jubileum KBO Ruwaard 

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 houdt 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 

Kroonjarigen in mei 

70 jaar 

Mevr. P.W.A. Molenaar-v,d, Hagen  

Mevr. M.P. Naus  

75 jaar 

Mevr. A.H.M. 

Eijsvogels - van Ballegooij  

Dhr. B. Moens  

Mevr. Gonny van Vugt  

80 jaar 

Dhr. A. Boon  

Dhr. J.G.W. Vermeulen  

85 jaar 

Mevr. M.J.L. van den Bosch-Wittenboer  

Mevr. E.A.J. Dwarswaard  

Dhr. F.A. Timmermans  

Dhr. A.P. van Zuijlen  

 

Liederentafel 

Op donderdag 13 april vindt de vierde liederenta-

fel van dit jaar plaats. 

Het publiek kan dan onder andere meezingen 

met zonnige liedjes die het lentegevoel opwek-

ken. Maar ook andere vrolijke meezingers komen 

aan bod. 

Natuurlijk is er ook weer een hilarische verras-

sing die dit keer in het teken van het naderende 

paasfeest staat. Kom heerlijk meezingen en ge-

niet van de fantastische sfeer. 

Iedereen is welkom en de toegang is geheel gra-

tis. 

Donderdag 13 april  2017. 

D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss 

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur. 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:najade-hanneke@hetnet.nl
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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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