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Agenda oktober / november 

wo 18 okt 14.00 uur kienen 

zo 22 okt 11.30 uur koffieconcert  zangver. 

        Ons Genoegen 

zo 29 okt  einde zomertijd 

     klok terug 

ma 30 okt 10.00 uur bestuursvergadering 

wo 4 nov 14.00 uur postzegelbeurs 

wo 15 nov 14.00 uur kienen 

vr 17 nov 13.30 uur feestmiddag 

   biljartvereniging 

ma 27 nov 10.00 uur bestuursvergadering 

wo 29 nov 14.00 uur pakjes maken Sinterklaas 

       (onder voorbehoud) 

 

 

 

Extra mededeling 

in de jaarplanning  

 
Vrijdag 13 oktober: 10.00 bijeenkomst  

    ledencontactgroep 

Vrijdag 20 oktober: 10.00 bijeenkomst  

    activiteitenleiders 
 

 

 

Nieuwe coördinator 

nieuwsbladbezorging.  

 
In ons vorige blad stond dat 
Rini van Bergen de nieuwe 

coördinator van de versprei-

ding van Ons Nieuwsblad zou 

worden. 

In overleg met Rini is nu besloten, gezien zijn 
persoonlijke omstandigheden, dat Jo Romme 

deze taak op zich gaat nemen. 

Mocht u klachten over de bezorging hebben,  

b.v. blad niet ontvangen, dan kun je altijd con-
tact met hem opnemen, tel: 0412-630361. 

Jo van Amstel. 

 

Samen schilderen 

Op maandag 16 oktober om 14.00 uur, is er in 

de Soosruimte van de Iemhof, een informatie-

middag over het opstarten van een schilder-

groepje op de maandagmiddag. 

Het is niet nodig om te kunnen tekenen of schil-

deren. De nadruk ligt niet zo zeer op het preste-

ren, maar meer op de gezelligheid en het samen 

creatief bezig zijn. 

Voor informatie: Hanneke Bruijns, mail: najade-

hanneke@hetnet.nl  of 06-30872958. 
 

 

Barmedewerkers en -coördinator 

Wij hebben in D’n Iemhof een eigen bar en me-

nigeen maakt daar gebruik van. 

Om de bar goed te kunnen laten functioneren 

hebben we barmedewerkers nodig. 

Tevens zijn we op zoek naar medewerkers, die 

als reserve opgeroepen kunnen worden als er 

iemand uitvalt. 

Ook zijn we op zoek naar iemand, die het geheel 

kan coördineren en een aanspreekpunt is voor 

onze medewerkers. Bent u diegene, die ons wil 

helpen daarbij, laat het dan weten aan een van 

de bestuursleden. 
 

 

Ons Genoegen 

Zangvereniging Ons Genoegen geeft een koffie-

concert in “De Kapel” (Plein Zwanenberg). 

Datum: zondag 22 oktober 2017 

Aanvang: 11.30 uur 

Toegang:  gratis 
 

 

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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Wat een dag 

Lieve allemaal, 

 

21 september 2017, een dag die ik nooit zal ver-

geten. Ik had niet gedacht en ook niet verwacht 

dat deze dag zo zou verlopen . 

Maar als ik geen toestemming en medewerking 

had gekregen, was dit ook niet gebeurd. 

Mijn dank gaat dan ook uit naar: 

de KBO Ruwaard 

naar de beheerder van de Iem-

hof dhr G Weck 

naar het bestuur van de KBO  

en Marc Westerlinck die mij een 

fijne verjaardag beloofde 

Loco burgemeester dhr. Den Brok 

Piet Banken voor de toespraak  

alle leden van de bridge club 

Sonja Haven namens Sterrebos 

vrijwilligers en bar en leden KBO 

pastoor Buitendijk Maria Wegh en koor leden 

Titus Brandsma parochie  

Brabant Zorg 

Monika namens Interzorg  

Marian Fonville van Beter Thuis die alles heeft 

vast gelegd op film  

Dimph Derven voor het maken van de foto’s  

Riet Fleuren voor de levensloop  

Chris Janssen die alle foto’s op DVD heeft gezet  

Dr de Boer en Rolf Kuilder huisartsen-praktijk 

Albert Hein in de Ruwaard  

apotheek Hofstede. 

En zeker niet te vergeten mijn nichtjes Marlène, 

Mia en Ellen. Waarvan Marlène heel veel af-

spraakjes had met Marc. Als ik de verhalen nu 

hoor, hoe alles is gegaan, kan ik een boek schrij-

ven. 

Zonder hen was dit niet mogelijk geweest. 

Nogmaals dank aan allen.                     

  Lenny Spierings  

 

Liederentafel 

De kop is eraf. In september hadden we de eer-

ste Liederentafel van het nieuwe seizoen. De fij-

ne sfeer en gezelligheid van deze avond gaan we 

in oktober nog eens beleven want op donderdag 

12 oktober a.s  gaan het nog eens dunnetjes 

overdoen tijdens de volgende editie. 

Houdt u ook van gezelligheid? Kom dan meege-

nieten en meezingen op deze altijd fantastische 

avond. Het geeft niks als het niet zuiver is. Het 

gaat om de beleving en de sfeer. 

Het Iemhof Combo met de beide zangeressen 

staan weer voor u klaar om er een spetterende 

avond van te maken.  

Waar: D’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss 

Hoe laat: Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 

19.30 uur. 

Entree: Helemaal voor niks!!Gratis!! 

 

Samen eten 

Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten op 

woensdag 25 oktober 2017 om 18.30 uur bij 

Miens Eethuis, Monsterstraat 5 in Oss.   

Wij hebben daarbij keuze uit de volgende gerech-

ten  
 

Voorgerechten: 

Zomers zoet: suikerbrood, coppa di parma, me-

loen en portstroop 

of   Salade gerookte vis: krieltjes, gerookte vis-

soorten en gemarineerde garnaaltjes  

of   Couscous salade met gegrilde groenten  

of   Miens soep 
 

Hoofdgerechten: 

      Kalfsentrecote met pepersaus 

of   Scholfilet met chutney van tomaat en knof-

look 

of   Pasta met paddenstoelen, truffel en Parme-

zaanse kaas 
 

Nagerechten: 

      Aardbeien Romanoff met vanille-ijs 

of   Kaasplateau 

of   Miens koffie: kopje koffie of 

thee met zoete lekkernijen 
 

Dit keuzemenu wordt geserveerd 

met groenten en aardappeltjes. 

De kosten bedragen € 20,00 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 22 oktober as 19.00 uur bij 

Toos Jansen 0412 625700 of Mariëlle Roos 0412 

637495 
 

Graag tot ziens op woensdag 25 oktober!! 

Vriendelijke groeten  

Toos Jansen en Mariëlle Roos 
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Klussenteam  

KBO Ruwaard 

Wie heeft  niet nog er-

gens 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 vroe-

ger, 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 verder 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 

 

 

 

MATINEE TENNIS 

Matinee Tennis, de naam zegt het al, is met na-

me bedoeld voor alle dames en heren (± 55+), 

die aan de “matineejaren” van hun leven zijn 

begonnen en op een leuke, gezellige, actieve 

manier, maar ook met professionele aanpak een 

uitgebreid tennisprogramma willen volgen. 

Matinee Tennis programma 

Tijdens het Matinee programma krijgt U de gele-

genheid om 2 uur les/tennis te genieten         in 

een wekelijks wisselend programma. 

Iedere les bestaat uit: 

 Een warming up op de tennisbaan met rek 

en stretch oefeningen 5 min 

 Een instructie gedeelte waarin steeds 1 
tennistechniek centraal staat 45 min 

 Een theorie gedeelte inclusief koffie/thee 

15 min 

 Een gedeelte waar U de tennistechniek, 
onder begeleiding, in wedstrijdvorm in de 

praktijk brengt 50 min 

 Gebruik maken van hyper modern ballen-

kanon 

 Indoor Tennis 
Tijdens iedere cursus wordt er voor alle Matinee 

tennissers 1 toernooi georganiseerd. 

Via uw tennisleraar krijgt U tijdens de cursus 

meer informatie hierover. 

Beschikbare dagen en tijden in overleg. 

Voor informatie: info@tennisinoss.nl of 06-

46075314 

Tennis is een gezonde sport en geschikt 

voor alle leeftijden. 

Inschrijven nieuwsbrief Ons Leden-

voordeel 

KBO-Brabant heeft voor leden een pakket aan 

voordelen: korting op bijvoorbeeld fietsen, 

smartphones, telefoonabonnement, gehoorbatte-

rijen, energierekening, hotels, deurcamera's, 

rolluiken en nog veel meer. Via de website 

www.onsledenvoordeel.nl is het hele assortiment 

voor leden zichtbaar en per categorie ingedeeld. 

Regelmatig zijn er extra aanbiedingen. Willen 

leden daarvan automatisch op de hoogte blijven, 

dan kunnen ze zich het beste inschrijven voor de 

nieuwsbrief van Ons Ledenvoordeel. Dat kan via 

de volgende link: 
https://www.onsledenvoordeel.nl//ons-

nieuwsbrief 
 

 

 

Rabobank - clubkas – campagne. 

De Rabobank stelt elk jaar een bedrag ter be-

schikking voor clubs om hun kas te spekken en 
dit jaar is dat € 300.000 

 

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.  

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

ook lid worden. Die mag dan ook stemmen en 

dat telt mooi dubbel. 
Het stemmen kan van 

9 t/m 23 oktober. 

 

Wij rekenen op uw 
steun. 

Bestuur KBO-

Ruwaard en TTV. Return. 
 

 

 

Lenny 100 jaar 

Vandaag 21 september 2017  

De dag dat Lennie 100 werd mocht ik haar dag 

invullen door te fotograferen  . 

Zodat zij op een leuke manier later telkens deze 

dag weer opnieuw kan beleven. 

Alles werkte mee, zelfs het weer was goed. 

Maar het mooiste was toch zijzelf. 

http://www.onsledenvoordeel.nl/
https://www.onsledenvoordeel.nl/ons-nieuwsbrief
https://www.onsledenvoordeel.nl/ons-nieuwsbrief
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Zoals zij daar fier  stond en intens genoot van 

alle aandacht voor haar (en een beetje ook voor 

haar familie) 

Wat een waardevol leven heeft zij tot nu toe ge-

had!!! 

Zoals de mensen langs twee kanten naar binnen-

stroomden om haar dag samen met haar te bele-

ven. En in de rij wachten tot zij hun gelukwens 

konden aanbieden. 

Jong en mensen van elke leeftijd ook die 80 en 

90+ jaren jong  kwamen van heinde en verder 

om erbij te zijn. 

Om er een aantal van te noemen, dat durf ik 

niet, omdat ik bang ben om iemand te vergeten. 

Maar de vervangende Burgemeester en de pers  

en DTV mag ik toch niet vergeten. 

Ook filiaal Albert Hein Ruwaard, waar zij al jaren 

haar boodschappen doet, kwam haar gelukwen-

sen met deze zo bijzondere dag. 

De locatie was TOP leuk en sfeervol en de bedie-

ning kon niet beter. 

ALLE LOF 

Het was een dag om nooit te vergeten ook voor 

mij, 

Dimph Derven 

 

 

 

 
 

 

Kroonjarigen 

oktober 

65 jaar: dhr J Meijer 

 mevr V Verbeek 

 dhr W.J.L. van der Waaij 
 

70 jaar: mevr. I.W.F. Moens  

 mevr. A.J.C.M. van Niftrik  

 mevr. L van der Vossen 

 

75 jaar: mevr. A.A.C. Hoedeman-v.Boekel,  
 

80 jaar: mevr C van de Wetering-Vos 

november 

70 jaar: mevr. E.I.G. van de Noort 

 

75 jaar: dhr. A Bouma 

 dhr. J.A. te Pas 

 

80 jaar: mevr. H.M. Tijssen 

 mevr. W. Wiegers-Meijnen 

 

85 jaar: mevr. A.E.M.Pennings-Koch 

 

90 jaar: mevr. W Baan-Hulst 

 mevr. M.M.Th van de Water 

 

 

 

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 

Schaepmanlaan 496   5344 BP Oss 

vanamsteljo@gmail.com 

PR en activiteiten: 
Tonnie van Hoorn,  tel: (0412) 850773 

         06 11001548 

tonnievanhoorn@hotmail.com 

Barcoördinator: 
Vacant 

Redactie Nieuwsblad: 
redactie@kbo-ruwaard.nl 

Coördinator Nieuwsbriefbezorging: 

Jo Romme,  tel: (0412) 630361 

jo-romme@ziggo.nl 

Klussenteam: 
Chris Jansen,  tel: (0412) 636271 

         06 25201450 

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