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Agenda mei / juni 

 

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 

ma 29 mei 09.30 uur bestuursvergadering 

 

do    1 juni 13.30 uur jeu de boules-toernooi 

ma   5 juni  2e pinksterdag soos ge-

sloten 

wo   7 juni 14.00 uur  postzegelbeurs 

wo   7 juni  KBO Ruwaard 50 jaar 

vr   9 juni 13.30 uur JUBILEUMFEEST 

ma 12 juni 14.00 uur inschrijven middagexcur- 

   sies en dagreis 

ma 26 juni 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 28 juni  14.00 uur kienen 

 

 

 

Jeu de Boules Toernooi 2017 
Voor de senioren uit de Ruwaard  

 
 

  Op donderdagmiddag 1 ju-

ni wordt wederom ons jaarlijks 

individueel toernooi voor de lief-
hebbers van het spel Jeu de Boules gehouden.  

Dit zal gespeeld worden op de baan tussen  
d'n Iemhof en de Sterrebos aan de Brederostraat. 
We willen starten om 13.30 uur. 
Wilt u deelnemen aan dit toernooi dan kunt u 

zich vóór 24 mei opgeven bij:  

Ad Bolwerk tel. 635889 /  bolwerk86@zonnet.nl  

Gerry van Erp tel. 06-15689909  /  
       gerryvanerp@ziggo.nl   

Voor meer info:  

Jo van Amstel tel. 481612 /  

    vanamsteljo@gmail.com 
  

Correctie in de jaarplanning: 

de Soos is ook geopend op 

 

   vrijdag   5 mei 

   vrijdag  26 mei 

 
In de vakantietijd 

van 13.30 tot 16.30 
 

 

Gezellige Paasmiddag 

De Paasmiddag, op 10 april 2017, was erg gezel-

lig. Behalve de ‘vaste’ bezoekers van de maan-

dagmiddag waren er nog zo’n dertig belangstel-

lenden afgekomen op de advocaat met slagroom 

en… de hardgekookte eieren. Bestuursleden had-

den ervoor gezorgd dat er voldoende witte 

exemplaren beschikbaar waren om te beschil-

deren en daar werd dan ook enthousiast gebruik 

van gemaakt. Met behulp van speciale molentjes, 

waarin de eieren konden worden vastgezet, wer-

den deze voorzien van de fraaiste beschilderin-

gen. Abstracte afbeeldingen, een regenboog, 

zelfs een heus portret, de artiesten draaiden er 

hun hand niet voor om. Haast zonde om het 

kleurrijke resultaat stuk te maken en op te eten! 

Gelukkig waren er volop chocolade eitjes en 

‘paaskuikenkoekjes’ zodat de deelnemers die 

middag niets tekort kwamen. Aanwezigen, fijn 

dat jullie er waren en tot het volgend jaar!  

Sandra 

 

OPGAVE VRIJWILLIGERSAVOND  18 mei 

85+ VERWENMIDDAG   vrijdag 19 mei  
U kunt zich nog opgeven tot 10 mei bij onder-

staande personen: 

Bep Timmermans, Schaepmanlaan 494 Oss  

tel. 636 413 

Ria Reijkers    v.Hogendorplaan 13 Oss   

tel. 636 713 

Ook uw partner is van harte welkom. 

mailto:bolwerk86@zonnet.nl
mailto:gerryvanerp@ziggo.nl
mailto:vanamsteljo@gmail.com
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Een schouderklopje 

Elkaar aanraken doen we niet zo snel 

Maar een schouderklopje kan altijd wel 

Een schouderklopje doet een mens goed 

Een schouderklopje geeft je weer moed. 

 

Een schouderklopje, willen we wel graag 

Wanneer we het niet zien zitten, vandaag 

Een schouderklopje hebben we soms nodig 

Woorden zijn hierbij dan vaak overbodig. 

 

Een schouderklopje, een teken van meeleven 

Dat je uit echte vriendschap wordt gegeven 

Een fijn gevoel dat men met je is begaan 

Zodat je er niet alleen voor hoeft te staan. 

 

Zo wil God ons ook een schouderklopje geven 

Om ons moed en kracht te geven in ons leven 

Hij is ons steeds nabij in elke moeilijkheid 

God, die ons zo lief heeft en ons leven leidt.. 
 

 

Samen uit eten 

Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten op 

woensdag 17 mei 2017 om 18.30 uur bij 

Restaurant De Kapel, Gezondheidslaan 1G in 

Oss. Men heeft voor ons het volgende keuzeme-

nu samengesteld.  
  

Voorgerechten 

Tomatensoep 

Salade gerookte forel 
Carpaccio 

Salade geitenkaas 

Hoofdgerechten 

Varkenshaas met pepersaus 
Schnitzel Wiener Art met champignonsaus 

Saté van varkenshaas 

Heekfilet met witte wijn saus 

Dessert 
Dame Blanche 

Crumble van appel en peer 

Creme Brûlée 

 

De kosten bedragen € 22,50 pp exclusief drank-
jes. 

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 14 mei as 19.00 uur bij Toos 

Jansen 0412 625700 of Mariëlle Roos 0412 
637495. Met eventuele dieetwensen kan rekening 

worden gehouden als u deze alvast bij reserve-

ring doorgeeft. 

Graag tot ziens op vrijdag 17 mei. 

 

Bridgedrive 

Vrijdag 7 mei was weer de jaarlijkse bridgedrive 

van KBO Ruwaard, het was met 62 paren een 

druk  bezet, maar zeer gezellig,  toernooi. De 

prijswinnaars waren:  

Lijn A: 1e plaats :Peter van der Meijden  

   & Henk van Tilburg. 

 2e plaats: Diny van der Heijden  

   & Wim van der Heijden. 

 3e plaats : Nelly Heesen  

   & Annie van de Coevering 

Lijn B: 1e plaats : Wil en Piet Banken 

 2e plaats : Angela de Ruijter  

   & Lia van Brunschot 

 3e plaats : Mieke Boonstra  

   & Ela van Bragt. 

Lijn C: 1e plaats : Piet Pennings  

   & Arnold Lucius. 

 2e plaats :Ria Luijben & Peter Luijben. 

 3e plaats : Annie Broeksteeg  

   & Wil van Berkel 

Lijn D : 1e plaats : Hr en Mevr Ermers 

 2e plaats :Vronij van der Weij  

   & Greta Hylkema 

 3e plaats : M. Meeuwsen & C. Oomen. 

Lijn E : 1e plaats : Hr en Mevr. Vis. 

 2e plaats : Ineke van Fulpen  

   & Carla van den Eijnden. 

 3e plaats : Hr. en Mevr. Gijsbers. 

 

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, huis-

houdelijke klusjes, PC ondersteuning, loodgie-

terswerk, fiets reparatie, timmerwerk, tuin on-

derhoud, 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 Chris Jansen, 06-25201450 

Een overzicht wat we de afgelopen periode aan 

hulp hebben kunnen bieden: In de periode sep-

tember 2014 tot en met mei 2016 hebben we 

140 leden kunnen helpen en vanaf mei 2016 tot 

en met april van dit jaar hebben we 106 leden 

kunnen helpen!  

 



Inschrijven reisjes 12 juni 

U kunt weer inschrijven voor de 

zomerreisjes. Op maandag  

12 juni 2017, vanaf 14.00 uur, 

zitten de dames en heren van 

de reiscommissie daar klaar voor 

in onze soos. 

 

Dit jaar kunt u deelnemen aan drie reisjes: 

1. Middagtocht met eigen vervoer naar het huis-

kamertheater van Lya de Haas op woensdag  

5 juli 2017. De Rosmalense zangeres en haar 

vaste begeleider Hennie Korsten ontvangen u 

met een kopje koffie en in de pauze van hun op-

treden wordt er een drankje geserveerd. Voordat 

u weer naar huis gaat, krijgt u ook nog een kop 

soep met een worstenbroodje. Kosten voor dit 

middagarrangement: € 17,50 per persoon. 
 

2. Middagtocht met eigen vervoer op woensdag  

2 augustus 2017 naar De Breierij in Beneden 

Leeuwen. In dit familiebedrijf kunt u zien hoe 

truien worden geproduceerd met behulp van mo-

derne breimachines. In de showroom en winkel 

worden ze tegen fabrieksprijzen aangeboden. De 

Breierij is bovendien dealer van de bekende 

Scheepjeswol. Dus als u zelf aan de slag wilt? 

Kosten: € 10,00 per persoon. 
 

3. Dagtocht met boottocht over de Linge op 

woensdag 30 augustus 2017. U vertrekt om 

08.30 uur met de Oadbus naar Leerdam waar u 

tegen tien uur inscheept op een rondvaartboot 

voor een schitterende tocht over de Linge. Twee 

keer koffie-met-iets-erbij aan boord. Om half 

twaalf legt de boot weer aan en staat de bus 

klaar voor een mooie rit via Wageningen, Benne-

kom naar Harskamp. In restaurant De Molen 

wordt de lunch gebruikt – met kroket- waarna er 

een prachtige rondrit volgt over de Veluwe. Na 

een drankje in het restaurant rijdt u via een 

mooie route naar Nistelrode voor het afscheids-

diner in Maxend. Verwachte aankomst in Oss: 

20.15 uur. Kosten van € 55,00 tot € 62,00 per 

persoon, afhankelijk van het aantal deelnemers. 

 

Voor de middagtochten zoeken we chauffeurs, 

die uiteraard een vergoeding krijgen voor hun 

diensten. 

 

Dus niet vergeten: inschrijven voor de zomerreis-

jes op maandag 12 juni aanstaande. U ontvangt 

dan een inschrijfformulier met daarop het bedrag 

dat u binnen twee weken dient over te maken.  

 

 

Jaarvergadering 

Hierbij een beknopt verslag van onze jaarverga-

dering op 26 April 2017. 

Aanwezig: 94 leden, afgemeld 7 leden. 
 

Voorzitter Marc Westerlinck opende de vergade-

ring en las het gedicht "een schouderklopje" 

voor. 

De Notulen van de jaarvergadering van 2016 

werden zonder op- of aanmerkingen goedge-

keurd. Ook werd het jaarverslag doorgenomen. 

Financiën: Financieel staan we er goed voor, we 

houden jaarlijks 1000 euro over en er is 5000 

euro gereserveerd voor het jubileumfeest. 

De consumptieprijzen worden per 1 juli 2017 

verhoogd: koffie en thee gaat naar 80 eurocent, 

frisdranken blijft 1,00 euro en alcoholische drank 

naar 1,50 euro. 

De Kascommissie, Joop Meijer en Adriaan van 

der Burg gaven akkoord en decharge voor de 

boekhouding van 2016. De nieuwe kascommissie 

bestaat uit Adriaan van der Burg en mevrouw 

Keijzers.  Mevr. Regina Bijlsma wordt reserve-lid. 

Bestuursverkiezing: Janny Nederveen stopt van-

wege drukke werkzaamheden als bestuurslid. Jo 

van Amstel en Tonnie van Hoorn zijn aftredend 

en herkiesbaar. Zij werden allebei met algehele 

stemmen herkozen voor drie jaar. 

Activiteiten. De activiteitencommissie bestaat uit: 

Tonnie van Hoorn, Ria Reijkers en Bep Timmer-

mans. Ze organiseren o.a. Paasmiddag, vrijwilli-

gersavond. 85+ verwenmiddag. De commissie 

kan nog nieuwe leden gebruiken.. 

De reiscommissie bestaat uit: Tonn Broeksteeg, 

Bep Timmermans, Tonnie van Hoorn, Ria Reijkers 

en Frans Kats. Ze organiseren meerdaagse, dag- 

en middag reisjes. Heeft u suggesties of wensen, 

laat het hun weten. 

De voorzitter van de jubileumcommissie, Wiel 

Janssen vertelde over de jubileumviering van 9 

juni aanstaande. We beginnen om 13.30 uur met 

een H. Mis, om 15.00 uur receptie, om 17.00 uur 

een buffet en als afsluiting van deze dag is er een 

feestavond met live-muziek 

Op dit moment kan een bestuurslid onbeperkt 

gekozen worden voor het bestuur. Volgens de 

statuten van KBO-Brabant wordt een bestuurslid 

gekozen voor 3 jaar, en is dan twee keer her-

kiesbaar voor zo’n periode. Van de aanwezige 

leden is met handopsteken ruim 80% akkoord 

om deze regeling ook in ons huishoudelijk regle-

ment op te nemen. Een bestuurslid van KBO Ru-

waard kan dus voortaan maximaal negen jaar 

aanblijven.             (lees verder op achterpagina) 
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(vervolg jaarvergadering) 

Rondvraag: Er waren enkele vragen over de reis-

jes, de meesten leden vinden de prijzen van de 

reisjes te hoog. De reiscommissie heeft de offer-

tes zorgvuldig met elkaar vergeleken, de nu aan-

geboden prijzen zijn echt de laagste.  

De heer Cor Veroude van stichting D’n Iemhof 

gaf ons met behulp van een beamer uitleg over 

de toekomstige locatie. Brabant Wonen bouwt, 

de gemeente verhuurt het gebouw aan de stich-

ting Iemhof en die verhuurt het op haar beurt 

aan KBO-Ruwaard. KBO Ruwaard behoudt een 

eigen bar net als nu met onze vrijwilligers. Als de 

verbouwing klaar is, verhuizen wij naar de nieu-

we Iemhof en wordt de oude gesloopt. Daarna 

kunnen ze beginnen met het nieuwe medisch 

centrum. 

De voorzitter bedankte tenslotte alle aanwezige 

voor hun inbreng.  

Rini van Bergen, secretaris 

 

  

 
 

Ambachtelijk bereide maaltijd op  

tafel zonder te koken? 

Wilt of kunt u niet elke dag zelf koken? Maak het 

uzelf makkelijk. Of u nu een gezin heeft, alleen 

woont, of op het werk, iedereen kan makkelijk en 

snel een lekkere maaltijd en soep op tafel zetten.  

Professionele koks van JB Food bereiden al bijna 

50 jaar met zorg lekkere en voedzame maaltij-

den en soepen van constante hoge kwaliteit. Al-

les wordt in eigen keuken ambachtelijk bereid 

met verse ingrediënten. Er wordt dan ook niet 

gesproken over diepvries maar over vriesvers. Zo 

kunt u altijd een lekkere maaltijd in huis hebben, 

voor wanneer het u uitkomt. Simpelweg direct 

vanuit de diepvries verwarmen in de magnetron 

of oven volstaat om in ongeveer 10 minuten een 

heerlijk gerecht op tafel te hebben.  

De maaltijden kosten slechts € 5,25 per stuk, 

soepjes € 1,45.  

Interesse? Vraag telefonisch of per e-mail een 

gratis brochure aan: 

telefonisch op 0344 – 693 771 , per e-mail naar 

info@jbfood.nl. 

Dan kunt ook u binnenkort genieten! 
 

Kroonjarigen in juni 

70 jaar: dhr. J.J. Glorie 

 dhr. A.A.F. van Hoorn 

 mevr. J. Jagers 

 mevr. M.J.M. Nannings 

75 jaar: mevr. J.M.E. Joseph-Poirrie 

80 jaar: dhr. C. Bos 

 mevr. J.W. Keijzers-Hendriks 

 dhr. D. Los 

 dhr. H.J.W. van der Wielen 

85 jaar: mevr. H.F. Bouwmeester-Timmermans 

 

 

 

 

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 

 

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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