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Agenda augustus / september 

wo 16 aug 10.00 uur extra algemene 

   ledenvergadering 

wo 16 aug 14.00 uur kienen 

ma 28 aug 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 30 aug  dagreis Linge/Harskamp 

wo   6 sep 14.00 uur postzegelbeurs  

wo 13 sep 19.30 uur opening seizoen 

vr  15 sep 10.00 uur jaarvergadering 

               biljartver. “Ruwaard”  

wo  20 sep 14.00 uur kienen 

ma 25 sep 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

KBO Ruwaard in het Goud! 

We hebben er maandenlang naar toegeleefd en 

vrijdag 9 juni 2017 was het dan eindelijk zover: 

de viering van ons vijftigjarig jubileum. 

We begonnen die dag met een eucharistieviering 

in de grote zaal van D’n Iemhof.  Voorganger was 

Pastor Tom Buitendijk en Ons Genoegen zorgde 

voor passende muziek. Er waren ruim honderd 

KBO-leden aanwezig. 

De ongedwongen receptie in de biljartruimte van 

D’n Iemhof bewees daarna hoeveel mensen KBO 

Ruwaard een warm hart toedragen. En ze kwa-

men niet met lege handen, het mandje met en-

veloppen-met-inhoud was haast te klein! 

Voor het buffet was –uiteraard- veel belang-

stelling. Meer dan tweehonderd gasten genoten 

van een uitstekende maaltijd, keurig verzorgd 

door de mensen van Lepoutre, of Van der Schoot 

zo u wilt. Ook willen de fijne samenwerking met 

Gijs en Karin niet vergeten. 

En dan de feestavond, geweldig! In de uitbundig 

versierde grote zaal van D’n Iemhof vierden we 

ons jubileum met muziek van Tom Meuwese, een 

dansje, een hapje en een drankje en met de uit-

slag van de jubileumloterij.  

Vanaf deze plaats een extra woord van dank voor 

ons ijverige barpersoneel, zij hebben echt hard  

 

gewerkt! Hulde! Ook de stoere mannen die de 

partytent hebben opgezet willen we hierbij heel 

hartelijk bedanken. 

Tot slot bedanken we iedereen die er ‘s middags, 

in de namiddag of ’s avonds bij waren: zonder 

jullie was het nooit zo’n mooi feest geworden! 

Dank, dank, dank, 

de Jubileumcommissie 

 

Zin in Zeeland? 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de driedaag-

se busreis naar Zeeland. Van maandag 18 tot en 

met woensdag 20 september 2017 gaan we de 

mooie provincie verkennen vanuit ons hotel in 

Wemeldinge. Op de terugreis hebben we ook nog 

even tijd om de basiliek van Oudenbosch te be-

zoeken. Zin om mee te gaan? Neem dan snel 

contact op met een van de leden van de reis-

commissie. Zij weten u alles te vertellen over reis 

en prijs. 

KBO Reiscommissie,  

Tonn Broeksteeg, tel. 640418,  

Tonnie van Hoorn, tel. 850773,  

Ria Reijkers, tel 636713,  

Bep Timmermans, tel. 636413  

 

Extra ledenvergadering 
 

Op WOENSDAG 16 AUGUSTUS A.S. is 

er een extra algemene ledenvergade-

ring, aangevraagd door een aantal 

leden van KBO Ruwaard. Zij voeren 

als reden aan het ontslag van de 

voorzitter en de eerste secretaris. 

Plaats vergadering: Soosruimte  in 

d’n Iemhof 

Aanvang: 10.00 uur 

Plaats is de Soos in D’n Iemhof. 
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Barcoördinator gezocht 

Onze bar zorgt voor een goede opbrengst voor 

KBO-Ruwaard. Dit is mede te danken aan de in-

zet van onze barvrijwilligers. Op de vaste dagen 

staat daar ook een vaste bezetting. 

Op dinsdagmiddag (om de twee weken,) hebben 

we twee nieuwe medewerksters, nl. Trees Geurts 

en Mia Penris. We zijn blij dat ze het team komen 

versterken.  

De coördinatie van de barbezetting is de laatste 

jaren nogal eens gewisseld. Het laatste jaar was  

Die in haen van Els Minke. Zij heeft echter per 1 

augustus 2017 haar functie ter beschikking ge-

steld. Wij bedanken Els hierbij voor haar inzet. 

We zijn dus nu op zoek naar een nieuwe coördi-

nator. Misschien iets voor u? Het werk bestaat 

voornamelijk uit het coördineren van de bezet-

ting en het verdelen van taken bij extra activitei-

ten. De medewerkers zorgen zelf zo veel moge-

lijk voor vervanging als ze zelf niet kunnen. 

Het werven van nieuw personeel en de scholing 

hiervan door de huidige medewerkers is een be-

langrijke taak. 

Lijkt het u iets, neem dan contact op met 

Jo van Amstel, waarnemend coördinator. 
 

 

Cursussen Computer, tablet, i-phone 

etc.. 

Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. 

Onze docent Paul Molenaar heeft besloten te 

stoppen. Wij waarderen dat en zeggen hem dank 

voor de vele uurtjes die hij belangeloos aan zijn 

leerlingen heeft besteed. 

Er is nu weer ruimte om cursussen 

te volgen. 

De cursussen zijn in principe op 

maandag- en dinsdagmiddag. 

De instructeurs beginnen in 

september met de nieuwe cursussen.  

Een cursus bestaat uit een kennismakingsles met 

daarna 5 lessen naar uw keuze of behoefte. 

De kosten zijn € 10 per cursus.  

Lesboeken moeten apart betaald worden.  

Hebt u interesse om meer wegwijs te worden op 

de digitale snelweg, neem dan voor nadere in-

formatie contact op met: 

Jo van Amstel, tel 0412-481612 

coördinator computerhoek 

of stuur een mail naar: 

vanamsteljo@gmail.com 

 

50 jarig jubileum van de  

KBO Ruwaard op 9 Juni 2017 

Het was een overweldigend feest dat menigeen 

zich lang zal blijven herinneren. 

Bij binnenkomst viel de grote "gouden" 50 op die 

in het midden van de zaal hing en rond om nog 

versierd was met "gouden" vlaggetjes. 

De K van de KBO werd met de Eucharistieviering 

en met de samenzang van het koor "Ons genoe-

gen" eer aan gedaan. 

Het is niet mijn bedoeling om het hele program-

ma te herhalen, want we hebben immers alle-

maal dat mooie Herdenkingsboekje gekregen en 

niet te vergeten de in trendy blauw gekleurde 

vouwtas met het icoon van de KBO op de klep!!! 

De opkomst van de leden was overweldigend 

groot. En daarom ook mijn diepe bewondering 

voor de voorbereidingen en de organisatie. Alles 

liep perfect! 

Maar helaas 1 klein dingetje vergeten en dat is 

uit volle borst mee te zingen "Lang zullen WE 

leven in de gloria, Hiep, hiep, Hoera!!!   

Dus op naar de toekomst in onze nieuwe huis-

kamer aan de zijkant van de Sterrebos. 

Veel liefs en groeten van 

    Fred en Ann Weinberg. 
 

 

Samen uit eten 

Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten op 

woensdag 16 augustus 2017 om 18.30 uur 

bij Restaurant ’t Bomenpark,  

Vorsselweg 3, 5384 RW Heesch. 

Wij hebben deze keer géén menu besproken. 

Ieder mag dus zèlf kiezen van de kaart en ieder 

rekent ook zèlf af. 

Op http://bomenpark.nl/ kunt u al een kijkje 

nemen in de kaart. 
 

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 13 augustus as 19.00 uur bij 

Toos Jansen 0412 625700  

of Mariëlle Roos 0412 637495 
 

Graag tot ziens op woensdag 16 augustus. 

Vriendelijke groeten  

Toos Jansen en Mariëlle Roos 

 

 

 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
http://bomenpark.nl/
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Uitslag van de jubileum-loterij van KBO Ruwaard 
 

De eerste prijs (twv € 250) is gevallen op lotnummer 99 
 

De tweede prijs  
1889  

908  
1574  
1700  

1008  
1376  

2418  
2641  
696  

2793  
22  

2803  
23  
1063  

 

De derde prijs  
1580  

1831  
2324  

1029  
2619  
1176  

1407  
2358  

2302  
101  

 

De vierde prijs  
1131  

1388  
1092  
2647  

3447  
6  

2561  
216  
2272  

122  
1532  

2328  
1702  
2458  

3341  

 

extra prijzen  
518  

2187  
86 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Heeft u een prijs gewonnen en deze nog niet in ontvangst genomen kunt u contact  

opnemen met 0633807852

 

Jeu de Boulestoernooi  

donderdag 1 juni 2017 
Ria Reijkers voor de 2e keer glo-

rieuze winnaar. 

’s Middags om half twee was 

het verzamelen voor het 4e 

jeu de boules toernooi van de 

KBO-Ruwaard i.s.m. De Sterre-

bos. 

Het weer werkte mee. Volop zon en warmte. 

Er hadden zich 27 deelnemers opgegeven, die 

allen present waren. 

Na de loting voor de 1e ronde werd er naar har-

tenlust gespeeld. Vervolgens werden met verve 

de 2e en 3e ronde afgewerkt met af en toe grote 

of minieme verschillen, van 10-1 tot 10-9.  

Na de laatste partij kon de balans worden opge-

maakt en de prijzen, geschonken door de KBO, 

de Sterrebos en Ben van de Camp, verdeeld wor-

den. 

Ria Reijkers spande de kroon 

met een record van 24 pluspun-

ten. Zij mocht de wisselbeker 

(voor de 2e keer) en de 1e prijs 

in ontvangst nemen. Kees de 

Leeuw werd 2e met 19 punten 

en Leo Kevenaar 3e met 17 pun-

ten. De poedelprijs was voor de 

nieuweling Wim van de Waaij die met 24 min-

punten ook een record vestigde. Hij kreeg hier-

voor een bekertje en een flesje wijn als poedel-

prijs.  

Na afloop ging bijna iedereen weer mee eten in 

“De Spil” bij de Sterrebos. Daar werd er gezellig 

nagekeuveld over deze zeer geslaagde middag. 

Namens de organisatie:  

dank aan alle deelnemers! 

RABO-bank clubkas aktie 

Binnenkort start de RABO-bank weer met de 

clubkas aktie. Hoe werkt deze club-kas-

campagne? Alle leden van KBO-Ruwaard, die een 

rekening hebben bij de Rabo-bank, kunnen mee-

doen aan deze clubactie door lid te worden van 

de Rabo-bank. 

Het lidmaatschap kost u niets, alleen een tele-

foontje om lid te worden. Het telefoonnummer 

van de Rabo-bank is (0412) 457777. 

In oktober 2017 krijgt U bericht van de Rabo-

bank, hoe u kunt stemmen op Uw favoriete ver-

eniging(en), natuurlijk is dat KBO Ruwaard. 

HOE MEER STEMMEN, HOE MEER GELD VOOR 

ONZE VERENIGING. 

Heeft u nog vragen of heeft u hulp hierbij nodig, 

kunt u terecht bij onze secretaris: 

Jo van Amstel,  tel: (0412) 481612 
 

 

Middagreisje naar Rosmalen 
We zijn op woensdag 5 juli met 34 personen naar 

Lya de Haas en Hennie Korsten in Rosmalen ge-

weest. 

We werden die middag door Lya en Hennie harte-

lijk ontvangen in hun huiskamer theaterzaaltje. 

De koffie met cake, krentenmik en peperkoek 

stonden al klaar, lekker! Na de koffie zong Lya 

leuke Brabantse liedjes waarbij Hennie haar be-

geleidde. 

In de pauze was er een drankje en advocaat met 

slagroom. Daarna volgden er nog veel meer leu-
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ke liedjes, ook dat van Ons Lieve Vrouwke. 

Toen mocht een groep belangstellenden een kijk-

je nemen in Hennie’s opnamestudio en kregen zij 

daarbij uitleg. De andere helft kreeg een lekkere 

kop soep. 

Hennie vertelde dat Ilse de Lange en de Belgi-

sche Dana Winner bij hem als jonge meisjes hun 

eerste CD hebben opgenomen. Het was ook inte-

ressant om te zien hoe hij de opnames van ver-

schillende instrumenten, allemaal apart bespeeld 

door goede musici, tot één mooi geheel wist te 

arrangeren.  

Hierna kregen we nog enkele mooie liederen te 

horen. Wat kunnen die twee mooi zingen en spe-

len! Tenslotte kregen we nog een worstenbroodje 

en toen was het echt tijd om naar huis te gaan 

waarbij we werden uitgezwaaid door het muzika-

le tweetal. 

Het was weer een fijne middag, georganiseerd 

door onze reiscommissie. 

Mensen bedankt! 

Riet 
 

 

Kroonjarigen 

Juni 2017 85 jaar Dhr L.J. van Zandvoort  
 

September  

65 jaar dhr. M.J. Heesakkers  

70 jaar dhr. C.A.L  van der Heijden 

mevr. L.H.M. Timmermans 

75 jaar mevr. E.L.M. Timmermans- 

     Verhoeven  

dhr Th.C. Veld  

85 jaar mevr A.J.M. den Brok-Schraven  

dhr  F.G.H. Kats  

mevr. J. Smit – Tenhagen 

 

100 jaar mevr. H.H. Spierings- 

     Mertens 
 

 

Vrijwilligersavond KBO-Ruwaard  
Donderdag 18 mei jl. vond in zaal 1 van d’n Iem-

hof de jaarlijkse vrijwilligersavond van KBO-

Ruwaard plaats. De avond werd bezocht door ca. 

70 personen. Een redelijk aantal, niets aparts, 

maar ook niet echt weinig. 

Muzikaal werd de avond opgeluisterd door Nannie 

en Carla (de dames van de Liederentafel). Het 

volume van de muziek was aangepast aan de wat 

oudere populatie die doorgaans zulke avonden 

bezoekt. Ook was er een producent van kant-en-

klaarmaaltijden (JB Food), die een gratis maaltijd 

aanbood voor de aanwezigen. Het leek wel of de 

aanwezigen dit van tevoren wisten, want er werd 

massaal gebruik gemaakt van de geboden gele-

genheid om te kunnen eten. 

Verder was er de gebruikelijke loterij met leuke 

prijzen en ging menigeen met een prijs naar 

huis. Ik viel er natuurlijk weer net buiten, maar 

er zijn ergere dingen op de wereld. Het hoogte-

punt van de avond was de bekendmaking van de 

vrijwilliger van het jaar. De keuzecommissie had 

het niet echt moeilijk gehad met hun keuze, want 

Nol van Vliet kreeg dit jaar de prijs uitgereikt. 

Door wat die man al jaren voor de KBO doet een 

volgens mij meer dan terechte keuze. Wat verder 

opviel was dat het meubilair van d’n Iemhof 

voorafgaand aan de totale sloop van dit gebouw 

blijkt geeft van ernstige slijtage, want deze 

avond was het al voor de tweede keer dat een 

aanwezige door haar/zijn stoel zakte. 

Onder dankzegging van de activiteitencommissie 

die deze avond voortreffelijk georganiseerd heeft 

en de heren Westerlinck en Janssen die deze 

avond aan elkaar gepraat hebben, kijk ik nu al 

uit naar de vrijwilligersavond van 2018. 

HET WAS HARTSTIKKE LEUK EN GEZELLIG! 

Een anonieme bezoeker. 
 

 

Kbo afdeling Ruwaard 

Site: http://www.kbo-ruwaard.nl 

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 

 

Voorzitter: 

Vacant 

Vice voorzitter: 

Wiel Janssen,  tel: (0412) 643889 

wjm.janssen@zonnet.nl  

Secretariaat 

Vacant 

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 

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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