
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

Jaargang 22 – september 2017                                 Kopij  inleveren voor 28 september 2017 

1 

 

 

 

 

Agenda september / oktober 

wo   6 sep 14.00 uur postzegelbeurs  

vr  15 sep 10.00 uur jaarvergadering 

               biljartver. “Ruwaard”  

wo 13 sep 19.30 uur opening seizoen 

wo  20 sep 14.00 uur kienen 

ma 25 sep 09.30 uur bestuursvergadering 

 

wo   4 okt 14.00 uur postzegelbeurs 

wo 18 okt 14.00 uur kienen 

zo 29 okt  einde zomertijd 

     klok terug 

ma 30 okt 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

 

 

Opening seizoen 2017 – 2018 

Woensdagavond 13 september organiseren wij 

de openingsavond in de grote zaal van d’n Iem-

hof. 

Wederom een gezellige avond voor onze leden en 

partners. Napraten over het afgelopen seizoen en 

vooruit kijken wat er allemaal gaat gebeuren in 

het nieuwe seizoen. 

De muzikale verzorging is in handen van Jan en 

Ria. 

Natuurlijk beginnen we met koffie  en wat lek-

kers… 

Ook het drankje en hapje zullen niet ontbreken. 

Wat te denken van de gratis loterij….. 

De avond wordt om acht uur geopend door de 

vice-voorzitter Wiel Janssen. 

Ook inbreng uwerzijds is van harte welkom. 

We hopen op een grote opkomst en dus graag tot 

woensdag 13 september 2017 om 19.30 uur. 

 

Activiteitencommissie KBO Ruwaard 

Bep Timmermans 

Ria Reijkers 

Tonnie van Hoorn 

Uitstapje Breierij Beneden Leeuwen. 

Woensdag 2 augustus jl. vertrokken we rond 

13.15 uur met 35 personen. 

Ieder reed op zijn eigen tempo, met een route-

beschrijving, via het pont over de Maas naar Be-

neden Leeuwen. 

Er was een geweldige ontvangst door de familie-

leden van het bedrijf, dat door de moeder in 

1939 is begonnen met sokken breien en nu nog 

steeds door de kinderen wordt voortgezet. Er 

volgde een hele uiteenzetting, onder het genot 

van koffie/thee en gebak. 

Ondertussen keken we onze ogen al uit naar al-

lerlei creaties van gebreide vesten en prachtige 

blouses die geshowd gingen worden door o.a. 3 

dames van de KBO uit onze groep! 

Geweldig hoe ze dat deden en de ooh’s en de 

aah’s klonken steeds. Ze waren een beetje ge-

spannen, maar ja,  doe dat maar eens even. Pro-

ficiat! Hierna naar de winkel om rond te snuffelen 

en te passen. Wat was dat gezellig en met rede-

lijke prijzen, er is heel wat gekocht. 

We bezochten ook het atelier met breimachines 

van vroeger en de computer gestuurde appara-

ten van tegenwoordig. Er worden plaids, kinder-

dekentjes, jurken met allerlei dessins etc. teveel 

om op te noemen  ”gebreid’’. 

Om 16.00 uur ging ieder, met een tasje in de 

hand, voldaan weer naar huis. 

Dank voor deze leuke middag, georganiseerd 

door onze reiscommissie. 

Rietje van Gestel 

 

 

Correctie in de jaarplanning en het 

weekrooster 

 
Weekrooster: 
Donderdag 
 

Fietsen van maart tot oktober.  

Contact: mevr. R. Neelen.  Tel. 628151 
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Gevraagd 

Voor onze reis- en activiteiten-commissies zijn 

wij op  zoek naar  enthousiaste mensen die mee 

willen denken en werken om onze KBO nog ge-

zelliger te maken. 

Door middel van o.a. leuke uitstapjes , een va-

kantiereis en voor de soos leuke activiteiten zoals 

de kerstbrunch , 85+ middag enz. 

Heeft U interesse voor een of twee van deze 

commissies neem dan contact op met Tonnie van 

Hoorn tel. 06 11001548 voor verdere informatie. 

Bij voorbaat dank voor Uw aanmeldingen. 

 

 

 

Hier een woordje van 

ons klussenteam  

Vanaf begin september 2016 

tot  augustus 2017 heeft het 

klussenteam de nodige klusjes 

kunnen  klaren welke door onze leden werden 

gevraagd. Deze waren zeer uiteenlopend en zijn 

voor ons  naar tevredenheid uitgevoerd. 

Voorbeelden zijn: 

Afvoer ontstoppen, kraan reparatie, lekkage re-

pareren, foto’s  digitaliseren en op een DVD zet-

ten met muziek,  Pc Ondersteuning, Tv opnieuw 

installeren, rolgordijnen plaatsen, compleet tuin-

onderhoud, brandmelder reparatie, tuinbestrating 

herstel, tegelgroen verwijderen in de tuin, repa-

ratie van sta-op stoel, verlichting plaatsen en 

repareren, extra stopcontacten plaatsen, schil-

derwerk, muren texen, rolgordijnen  repareren 

en plaatsen, oude LP’s op CD’s zetten, wind-

schermen plaatsen op balkon, oprijplank voor 

hoge dorpels maken, vliegengordijnen plaatsen, 

enz, enz,   

Wij van het klussenteam hebben in de periode 

van september 2016 tot augustus 2017 toch 141 

leden kunnen helpen van de gevraagde klusjes. 

Alles samen opgeteld heeft ons team toch 536 

uur nodig gehad om al deze klusjes te kunnen 

klaren.     

Wij als klussenteam zijn blij dat we u hebben 

kunnen helpen en willen u bedanken voor uw 

gastvrijheid. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, of voor klus-

jes, neem dan contact op met onze coördinator 

 

Chris Jansen tel. 0412-636271 / 06-25201450   

 

 

 

Hoortoestel batterijen  
 

Hoge korting 

voor KBO-leden.  

60 stuks batte-

rijen PowerOne 

voor uw hoor-

toestel voor 

slechts €21,95 

én gratis 

thuisbezorgd 

(door de brie-

venbus)!   

De batterijen zijn in 4 verschillende types ver-

krijgbaar:   

geel (type 10), oranje (type 13), bruin (type 

312) en blauw (type 675).   

Kijk op de KBO Ledenvoordeel website  

www.onsledenvoordeel.nl/aanbieding.html   
 

 

Kerstmarkt 

Ja, de zomer is nog niet voorbij maar toch den-

ken wij al aan een uitstapje naar een  kerst-

markt. Samen met afd. Geffen en Lith willen wij 

dit organiseren. Graag zouden wij enkele sugges-

ties hebben waar u heen wilt dit jaar. 

Heeft u een idee laat het dan weten aan Tonnie 

van Hoorn tel. 06 11001548. 

 

 

Nieuwe coördina-

tor nieuwsbladbe-

zorging.  

Nol van Vliet heeft na 3½ 

jaar besloten om als co-

ordinator te stoppen. Hij 

heeft het nu te druk met 

ander vrijwilligerswerk. 

Wij begrijpen dit en bedanken hem voor zijn in-

zet als coördinator. De samenwerking verliep 

perfect. 

Gelukkig heeft Rini van Bergen zich aangemeld 

als zijn opvolger. 

Wij hopen dat dit net zo’n goede samenwerking 

wordt. 

Mocht u klachten over de bezorging hebben, b.v. 

blad niet ontvangen, dan kun je altijd contact 

met hem opnemen, tel: 06-22800311. 

 

Jo van Amstel. 

 

http://www.onsledenvoordeel.nl/aanbieding.html
http://www.onsledenvoordeel.nl/aanbieding.html
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Nieuw Seizoen Liederentafel  

van start in d’n Iemhof. 

Vanaf donderdag 14 september a.s. kunnen de 

liefhebbers van sfeer en gezelligheid weer terecht 

in d’n Iemhof  in Oss om heerlijk mee te zingen 

en te feesten. Een nieuw seizoen van de Liede-

rentafel gaat dan van start en u kunt elke tweede 

donderdag van de maand terecht om dit feestje 

mee te vieren.  

Zoals altijd worden de  teksten van de liedjes 

duidelijk geprojecteerd op een groot scherm met 

leuke plaatjes erbij. 

Laat u verrassen en kom dit meebeleven. Het 

Iemhof Combo met de zangeressen staan voor u 

klaar. 

Donderdag 14 september om 20.00 uur in d’n 

Iemhof in Oss. 

De zaal is open om 19.30 en de toegang is ge-

heel GRATIS! 
 

 

Over de Linge en de Veluwe 

Het is woensdagavond 30 augustus 2017. We 

zijn zojuist terug van een gezellige busreis. Nog 

net even tijd om een stukje te schrijven voor ons 

Nieuwsblad. 

We zijn ’s ochtends om half negen met honderd 

en een deelnemers vertrokken vanaf de parkeer-

plaats voor de Sterrebos, in de stromende re-

gen… Eenmaal in Leerdam op de boot op de Lin-

ge klaarde het zienderogen op. We zagen de zon! 

Die liet zich verder die dag regelmatig zien zodat 

ook de prachtige natuur van de Veluwe met de 

mooie paarse heidevelden ’s middags goed tot 

zijn recht kwam. Het was een mooie en leerzame 

rondrit. 

Volgens mij heeft iedereen volop genoten van de 

dag. Met dank aan de reiscommissie met twee 

volle bussen met tevreden KBO’ers kan terugkij-

ken op een geslaagde dag. 

Mevrouw Wildenberg wil de organisatie hierbij 

nog bedanken voor haar ‘glutenvrije dag’.  

Bij deze dus. 

De hartelijke groeten en tot volgend jaar, 

Sandra  

 

 

Rabobank - clubkas – campagne. 

De Rabobank stelt elk jaar een bedrag ter be-

schikking voor clubs om hun kas te spekken. 

Dit jaar zijn we, om zoveel mogelijk hiervan mee 

te krijgen, een samenwerking aangegaan met 

Tafeltennisvereniging Return.  

Als ieder lid twee stemmen uitbrengt op de eigen 

KBO en 2 

op Return, 

dan kan 

nog een  5e 

stem aan 

een ander 

gegeven 

worden. 

Heb je een betaalrekening bij de Rabobank, dan 

kun je lid worden. Ga naar Rabobank lid worden, 

en je kunt zo je lidmaatschap aanvragen of bel 

0412-457777. 

Hebt u een en/of rekening, dan kan uw partner 

ook lid worden. Die mag dan ook stemmen en 

dat telt mooi dubbel. 

Wij rekenen op uw steun. 

Bestuur KBO-Ruwaard en TTV. Return. 

 

 

Samen eten 

Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten op 

woensdag 27 september 2017 om 18.30 uur 

bij Restaurant Herperduin, Schaijkseweg 

12, 5373 KL Herpen 

Wij krijgen een 3-gangen-keuzemenu geser-

veerd, met voorgerecht, hoofdgerecht  

en dessert.  

De kosten bedragen € 25,00 pp exclusief 

drankjes.   

Met eventuele dieetwensen kan rekening worden 

gehouden als u deze alvast bij reservering door-

geeft. 

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 24 september a.s. 19.00 uur bij 

Toos Jansen 0412 625700 of Mariëlle Roos  

0412 637495 

Graag tot ziens op woensdag 27 september!! 

Vriendelijke groeten  

Toos Jansen en Mariëlle Roos 

 

 

 

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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Leesexpeditie XL:  

nieuw leesproject voor jong en oud 

Welzijnsorganisatie ONS welzijn, de Bibliotheek 

Oss en leesbevorderingspraktijk Lezenslust star-

ten een project om ouderen en jongeren met 

elkaar in contact te brengen: Leesexpeditie XL. 

In dit project gaan jongeren in het najaar van 

2017 wekelijks op bezoek bij ouderen die om 

praktische redenen de deur niet of nauwelijks 

meer uitkomen. De jongeren lezen voor aan ou-

deren uit de krant, een boek of een tijdschrift en 

praten daar met elkaar over. 
 

Leesexpeditie XL is als het ware een uitbreiding 

op de Boekenbezorgdienst van de Bibliotheek en 

de diensten die ONS welzijn aanbiedt onder het 

motto ‘Graag gedaan!’. Potentiële oudere deel-

nemers worden dan ook met name vanuit deze 

instellingen benaderd. 
 

Het officiële startschot van Leesexpeditie XL is op 

vrijdag 6 oktober tijdens de Nationale Voorlees-

lunch. Wilt u zelf deelnemen aan Leesexpeditie 

XL of kent u iemand die graag dit najaar weke-

lijks een jongere over de vloer krijgt om samen 

mee te praten en te lezen? Meld u dan aan op 

info@lezenslust.nl of bij de klantenservice in de 

Bibliotheek, Raadhuislaan 10 in Oss.  

 

Meer informatie over dit bericht bij Tiny la Roi 

van Lezenslust, tinylaroi@lezenslust.nl,  

tel. 06 50514239, of Annette Lagarde en Mariëlle 

Derks van Bibliotheek Oss md@nobb.nl,   

tel. 0412-622618 

 

 

Voorlichting nalatenschap 

John Mossou is nalatenschapsdeskundige; hij 

kent de juridische en fiscale aspecten die bij een 

nalatenschap komen kijken en zorgt op verzoek 

van belanghebbenden voor de afwikkeling van de 

nalatenschap van het begin tot het einde. KBO 

H.Hart/Vlashoek heeft het voornemen om hem 

op een middag in januari 2018 uit te nodigen. 

Heeft u interesse laat dit dan weten aan onze 

waarnemend secretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenexpo 2018 

Tijdens de Kringraad van 15 mei jl. hebben de meeste 

afdeling te kennen gegeven 

om op woensdag 15 januari 2018 met als vertrektijd 9:00 

uur de senioren EXPO te 

willen bezoeken. 

De kosten voor dit bezoek bedragen € 7,00. 

Opgave kan geschieden bij de waarnemend secretaris tot 

29 sep 2017 onder gelijktijdige betaling van het ver-

schuldigde bedrag. 

 

 

Afwezigheid 

Onze waarnemend secretaris is niet bereikbaar 

van 04 sep tot 10 sep 2017. 

 

 

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 

Wnd 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: 
 

Redactie Nieuwsblad: 

redactie@kbo-ruwaard.nl 

Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Rini van Bergen  tel. 06 22800311 

r.t.vanbergen@outlook.com 

Klussenteam: 
Chris Jansen,  tel: (0412) 636271 

         06 25201450 

D’n Iemhof: 
Sterrebos 48, 5344 AR Oss    (0412) 647900 
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