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Agenda juni/juli/augustus 

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 middag- 

    excursies en dagreis 

ma 26 juni 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 28 juni 14.00 uur kienen 

 

wo 26 juli 14.00 uur kienen 

 

wo 16 aug 14.00 uur kienen 

ma 28 aug 09.30 uur bestuursvergadering 
 

 

Jeu de boules 

De jaarlijkse Jeu de boules/dag, georgani-

seerd door de KBO-kring gemeente Oss, 

wordt gehouden op woensdag 12 juli 2017 

aanvang 10.00 uur. De deelnemers moeten 

zich melden om 9:30 uur. Er wordt gespeeld 

op de banen van Boules de Boeuf, sportpark 

Rusheuvel te Oss ingang Macharenseweg. 

De kosten voor KBO leden bedragen 3 euro. 

Indien er nog ruimte over is, kunnen ook 

niet leden deelnemen, kosten € 10,00. 

Opgave dient te geschieden vóór 28 juni 

2017 bij de penningmeester van KBO Ru-

waard met tegelijkertijd de betaling van het 

inschrijfbedrag. 

 

Bedankt 

Iedereen werd bedankt voor hun inzet tij-

dens de 85 plus middag….  behalve diegenen 

welke onze gasten thuis hebben gehaald en 

gebracht. Daarom… alsnog hartelijk dank 

voor de door u gedane moeite. 

De activiteitencommissie 

 

Vrijwilligersavond 

Wat was het weer een gezellige en goed ge-

organiseerde avond. 

Mijn hartelijke dank Marc en de activiteiten 

commissie en degenen die een steentje heb-

ben bij gedragen voor het slagen van dit 

feest. 

Hier kunnen wij nog met blijde gevoelens 

van na genieten T.J. 

 

 

50 jarig jubileum KBO Ruwaard 

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum 

van KBO Ruwaard wil ik alle mensen felicite-

ren die met hun tijd en inzet hebben mee-

gewerkt om deze mijlpaal te bereiken, het 

huidige bestuur, alle vrijwilligers en ook alle 

voorgaande besturen. 

Als oud-bestuurslid weet ik dat het veel tijd 

en energie kost en niet alle je ideeën tot 

succes leiden. 

Ik heb acht jaar in het bestuur gezeten en 

dat graag gedaan. Voor de toekomst hoop ik 

dat er mensen blijven komen die niet op de 

1ste plaats denken wat kan de KBO voor mij 

doen, maar kan ik iets betekenen voor de 

KBO.  

 

Tot slot wens ik de feestcommissie veel suc-

ces met de voorbereidingen en ons allemaal 

een fijn feest.  

 

Met vriendelijke groet  

Kimmy van Goor- Bezeimer 
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85+ middag 

Wat een geweldig initiatief van de activitei-

tencommissie van de KBO Ruwaard: weer 

een feestmiddag voor alle 85-plussers. En 

dat die dat weten te waarderen bleek wel uit 

de opkomst: zo’n 75 % van alle 85-plussers 

kwam opdagen! En terecht!  We werden met 

warmte voor onze groep ontvangen. We 

kregen zelfs bij het binnenkomen al een lotje 

voor de latere prijsverloting. De hele middag 

ademde een sfeer van: geniet 85-plussers! 

En dat hebben we gedaan! Het begon met 

een hartelijk welkomstwoordje van de voor-

zitter. En toen koffie met heerlijk gebak. De 

commissie had het goed geregeld: de hele 

middag werd alles keurig bij je gebracht. Je 

moet 85-plussers niet met eten en drinken 

tussen de tafeltjes laten sjouwen...! Daarna 

volgden de drankjes met bittergarnituur. 

Ondertussen konden we genieten van de 

zang van twee dames die in kleurrijke outfit 

optraden en ons regelmatig uitnodigden voor 

samenzang: heel sfeervol! Het buffet: as-

pergesoep, vlees, rode kool en aardappelpu-

ree. De middag werd door leden van de KBO  

afgewisseld door een geestig gedicht en een 

prachtige omschrijving van waar de 85-

plusser mee te maken krijgt: zoals mobiele 

telefoontjes,  I-pad, twitteren, chatten, face-

book. 

Een geweldige, heerlijke middag! Activitei-

tencommissie van de KBO Ruwaard: Harte-

lijk dank! 

Simon Tinnebroek 

 

 

 
 

Zet uw dia’s op DVD 

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 herinneringen 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 zolder blijven liggen en steeds ver-

der vergaan door vocht en warmte. 

We hebben de mogelijkheid om deze voor u 

over te zetten op een DVD zodat u en uw 

kinderen er toch volop van kan genieten van 

uw vroegere vergane tijden. 

Heeft u hier interesse voor heeft, neem dan 

contact op met onze  Coördinator van het 

klussenteam. 

Coördinator: Chris Jansen  

0412-636271 / 0625201450 

 

 

 

Tafeltennis goed voor lichaam en 

geest 
 

U heeft vroeger 

ongetwijfeld thuis of op de 

camping getafeltennist. Nu 

we wat ouder worden is het 

zaak om zowel het brein als 

het lichaam, constant te 

activeren om fit te blijven. 

Tafeltennis biedt deze 

unieke combinatie! 

Bovendien is deze 

binnensport niet blessure 

gevoelig. Een prettige 

bijkomstigheid is dat het 

tafeltenniscentrum van 

tafeltennisvereniging Return precies in het 

midden ligt tussen de wijk Ruwaard/Heihoek 

en Ussen, aan de Amsteleindstraat 108 A, 

tegenover SV Margriet. 

 

Kom op woensdag- en donderdagmorgen of 

op donderdagmiddag eens kennismaken met 

deze mooie sport, tijdens het tafeltennissen 

voor 50 plussers. 

 

Kijk voor meer informatie en openingstijden 

op onze website:  www.ttvreturn-oss.nl 

 

Tafeltennisvereniging Return Oss 

Amsteleindstraat 108 A  

 

 

http://www.ttvreturnoss.nl/
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Ruim twee jaar geleden zijn we gestart met Ons Ledenvoordeel. Onder deze vlag bieden we u, 

als lid van  KBO-Brabant, tal van interessante aanbiedingen. 

 

Om het succes van Ons Ledenvoordeel te vieren, pakken we samen met onze partner en leve-

ranciers groots uit met ‘Ons Prijzenfestival’. We geven maar liefst 285 prijzen weg ter waarde 

van ruim 11.000 euro! Van een Puch E-bike, hotelarrangementen bij De Elderschans in Aarden-

burg tot smartphones van General Mobile en vele andere, mooie prijzen. 

 

Schrijf u in, uiterlijk 30 juni 2017, gratis en eenvoudig online in en maak kans op een van de 

mooie prijzen. Schrijf u in op de website: http://www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival 

 

 

 

Samen uit eten 
Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten 

op donderdag 15 juni 2017 om 18.30 

uur bij Montimar, Amsteleindstraat 15, 

in Oss. Montimar is een nieuw restaurant in 

Oss en is gevestigd in het pand van de 

voormalige Amsteleindse Hoeve. Men heeft 

voor ons het volgende keuzemenu samenge-

steld:  

Vooraf brood met kruidenboter 

Keuze uit tomatensoep of aspergesoep 

Bij de hoofdgerechten kunt u kiezen uit een 

vleesgerecht of visgerecht:  

hoenfilet met serranoham of een brochette 

met varkenshaas en peperroomsaus 

of gebakken scholfilet of gebakken zeebaars 

Het hoofdgerecht wordt geserveerd met 

warme groenten en frietjes 

Nagerecht : 

Crème brûlée of dégustation (3 kleine lekke-

re hapjes) 

 

 

De kosten bedragen € 20,00 pp 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 zich hiervoor opge-

ven tot uiterlijk zondag 11 juni 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 reser-

vering doorgeeft. 

 

Graag tot ziens op donderdag 15 juni  2017  

 

Vriendelijke groeten, 
Toos Jansen en Mariëlle Roos 
 

http://www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival
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Wij danken onze sponsors: 

 

      
 

 

 
 

 

Inschrijven zomerreisjes 12 juni 

Niet vergeten: op maandagmiddag 12 juni kunt u 

zich in de soos komen inschrijven voor de mid-

dagexcursies van 5 juli en 2 augustus en voor de 

dagreis van 30 augustus 2017. Vanaf 14.00 uur 

zit de reiscommissie er klaar voor. 

 

Klussenteam van vele markten thus 

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. 

 

Kroonjarigen in juli en augustus 

70 jaar 

mevr. J. Bastiaans 

mevr. M.C.G. Langens 

dhr. A.H.J. 't Mannetje 
 

75 jaar 

mevr. A.M. Meurs 

dhr. J.J. Boots 

 
 

80 jaar 

dhr. A.J. Brocke 

mevr. C.M.J. Fransen 

dhr. C.A.W. Persoons 

dhr. A. Reijkers 

mevr. F.J.M.  Aarts-Jacobs 

mevr. T.Z.M.  Laurenssen 

mevr. M. van der  Worp-Kocken,  
 

85 jaar 

dhr. C.P. Laurijsen 

mevr. I.M.J.T  van  Schaijk-van Orsouw 

 

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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