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Agenda november / december 

wo 15 nov 14.00 uur kienen 

vr 17 nov 13.30 uur feestmiddag 

   biljartvereniging 

ma 20 nov 14.00 uur inschrijven voor de 

   kerstmarkt en brunch 

wo 22 nov 13.30 uur inpakken voor 

     Sinterklaas 

ma 27 nov 10.00 uur bestuursvergadering 

wo 29 nov 13.30 uur valpreventie 

wo 6 dec 14.00 uur postzegelbeurs 

di 12 dec  bezoek kerstmarkt 

     Maastricht 

wo 13 dec 14.00 uur kienen 

ma 18 dec 14.00 uur kerststukjes maken 

wo 20 dec 12.00 uur kerstbrunch 

ma/di   25/26 dec KERSTMIS 

do 28 dec  09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Van Sinterklaas voor Sinterklaas 

De Zonnebloem afdeling Ruwaard stelt pakketten 

samen voor de minderbedeelden uit onze samen-

leving. Deze pakketjes worden rondom Sinter-

klaas uitgereikt. Voor de samenstelling van de 

pakjes organiseert De Zonnebloem een inzame-

lingsactie waarbij de gulle gevers hun blikjes, 

pakjes, flessen of potjes met bruikbare etenswa-

ren kwijt kunnen.  

Ook KBO Ruwaard wil hier samen met Fysio 

Praktijk Ruwaard graag aan meewerken. De Fy-

sio heeft in haar praktijk aan de Schaepmanlaan 

een mand geplaatst, wij hebben voor dit doel een 

WINKELWAGEN neergezet bij onze bar in de 

soos. 

Wilt u ook meedoen? Doneer dan in de winkel-

wagen houdbare producten (dus niet over de 

datum) zodat wij leuke tasjes met spullen kun-

nen samenstellen. De Zonnebloem en vele 

Ruwaardbewoners zullen u er dankbaar voor zijn.   

Op woensdag 22 november vanaf 13.30 uur 

is iedereen van harte welkom om mee te helpen 

inpakken, graag schaar en plakband mee nemen. 

De koffie met iets lekkers staat klaar! 
 

 

Barmedewerkers en -coördinator 

Wij hebben in D’n Iemhof een eigen bar en  

menigeen 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. 

Op dit moment zijn we ook nog 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. 
 

 

Jubileum-loterij 

Tot op heden zijn de navolgende prijzen nog niet 

afgehaald: 
 

2e prijs 3e prijs 4e prijs 

   22 1580     6 

   23 1831 1131 

1574 2324 1702 

2418 2358 2458 

 2619  

Extra prijs op nr 2187 

Bel voor een afspraak: 0633807852 
 

 

Opbrengst Rabo Clubkasactie. 

Afgelopen week zijn door de Rabobank de op-

brengsten voor de clubs bekend gemaakt. 

KBO-Ruwaard ontvangt door uw stemmen en ook 

die van Return het mooie bedrag van 

€ 544,50 

Iedereen hartelijk dank voor  het uitbrengen van 

zijn stem. 
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Blijf vooral staan! 

Belangrijk op oudere leeftijd 

is blijven bewegen. En als je 

kunt blijven bewegen kun je 

deelnemen aan het leven 

om je heen: het leven is 

dan ook veel leuker. Een val 

kan lelijk roet in het eten gooien! 

Ouder worden betekent ook dat je spierkracht, 

coördinatie en evenwicht wat minder wordt, ze-

ker als je daarbij ook nog aan een ziekte lijdt. 

Daarmee wordt ook het risico van vallen groter, 

met mogelijk nadelige gevolgen als een breuk of 

ernstige kneuzingen. Blijven bewegen gaat dan 

even niet, het leven is even minder leuk! 

Beter Thuis fysiotherapie & ergotherapie 

verzorgt 29 november a.s. van 13.30-14.30 u 

een gratis voorlichtingsbijeenkomst waarin ant-

woorden worden gegeven op de volgende  

vragen: 

 Zijn er zaken thuis die het risico op 

vallen verhogen? 

 Hoe kan ik zelf zorgen dat ik mijn risi-

co op vallen zoveel mogelijk beperk? 

Ook kunt u tijdens deze bijeenkomst door middel 

van eenvoudige, praktische testen antwoord krij-

gen op de vraag: 

 Hoe is het gesteld met mijn spier-

kracht, coördinatie en evenwicht? 

Bent u benieuwd naar antwoorden op boven-

staande vragen, kom dan op naar deze  

gratis bijeenkomst: 

29 november a.s. van 13.30-14.30 uur 

in de soos in d'n Iemhof, 

Sterrebos 35, Oss 
 

U bent van harte welkom!! 

 

 

Samen eten 

In november is het de laatste keer dit jaar dat 

wij u uitnodigen om met ons te gaan eten op 

woensdag 22 november 2017 om 18.30 uur 

bij Restaurant Op de Poort, Torenstraat 28 

in Megen.  

(De eerstvolgende keer zal weer in januari van 

het volgend jaar zijn. In december dus niet.) 

De waard zal voor ons –net als de vorige keer- 

een heerlijke 3-gangen keuzemaaltijd samenstel-

len: 

Voorgerecht: keuze uit tomatensoep of  

seizoenssoep 

Hoofdgerecht:  Keuze uit een vis-/vlees- of vege-

tarisch gerecht; hierbij zullen warme groenten en 

frietjes worden geserveerd in schaaltjes op tafel.  

Dessert:   Een verrassing van het keukenteam 

bestaande uit diverse zoete lekkernijen en een 

ijsbereiding.  
 

Deze maaltijd kost € 24,00 per persoon, 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 19 november as 19.00 uur 

bij Toos Jansen 0412 625700 of Mariëlle Roos 

0412 637495 

 

Graag tot ziens op woensdag 22 november!! 

Vriendelijke groeten Toos Jansen en Mariëlle 

Roos 

 

 

Liederentafel 

Op donderdag 9 november zal de derde liederen-

tafel van dit seizoen plaatsvinden.  

Zoals altijd kunt u weer rekenen op een super 

gezellige avond. Eigenlijk dekt het woord gezellig 

niet de lading 

van de werkelijke 

beleving die u 

zult meemaken 

als u naar deze 

avond toekomt. 

We gaan met z’n 

allen weer heer-

lijk mee blèren met de liedjes van vroeger en nu. 

Je hoeft echt niet mooi te kunnen zingen maar 

belangrijk is wel nostalgie en de uitbundige vro-

lijke sfeer. 

Natuurlijk zal ook een smartlap  op z’n tijd niet 

ontbreken. 

U kunt er ook bij zijn! Iedereen is welkom. 

Op donderdag 9 november in d’n Iemhof in Oss, 

Sterrebos 35. 

Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 en toe-

gang helemaal gratis. 
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Inschrijven Kerstmarkt en Kerst-

brunch 

Op maandag 21 november vanaf   14.00 uur 

kunt u inschrijven voor een bezoek aan de 

kerstmarkt in Maastricht  en/of voor de kerst-

brunch in onze soos. 

Magisch Maastricht verandert de Bourgondische 

stad in Limburg in een sfeervolle kerststad. De 

kerstmarkt van de stad is compleet vernieuwd. 

Dit jaar zal er nog meer sfeer en beleving zijn. Er 

is o.a. een reuzenrad, overdekte schaatsbaan en 

een Dickens Village. De kerstmarkt zal een nos-

talgische uitstraling krijgen omdat alle kerst-

chalets voorzien zijn van mooie rode daken met 

schitterende guirlandes. Kortom een reden om 

het Vrijthof tijdens Magisch Maastricht te bezoe-

ken. We vertrekken op dinsdag 12 december om-

streeks 10.00 uur en om 19.00 uur gaan we weer 

naar huis zodat we rond 20.30 uur thuis zijn. 

Afhankelijk van het aantal deelnemers is de prijs 

18 á 20 euro. Afrekenen bij inschrijving. 

 

Zoals we al jaren gewend zijn organiseren we 

ook in 2017 een kerstbrunch voor onze leden. 

Woensdag 20 december is de grote zaal van de 

Iemhof omgetoverd tot een sfeervolle eetzaal 

waar ruimte is voor honderdvijftig  gasten.  

De zaal gaat open om 11.30 uur en na het  

openingswoord van onze vice voorzitter en het 

gebed van pastor Buitendijk kunt u genieten van 

een uitgebreide koffie tafel met iets warms voor-

af.   (wat is nog een verrassing). Op de achter-

grond hoort u rustige muziek en het koor Ons 

Genoegen zal  optreden waarbij u ook kerstlied-

jes kunt meezingen. Het verdere programma en 

de teksten voor kerstliedjes ontvangt u aan tafel. 

De middag duurt tot 16.00 uur waarna u met een 

voldaan kerstgevoel aan de feestdagen kunt be-

ginnen. 

Leden van KBO Ruwaard  betalen 5,00 euro per 

persoon. Introducés 10.00 euro. Beiden te vol-

doen bij inschrijving. Hierbij geldt: vol is vol. 

 

 

Vakantiereis Provincie Zeeland goed 

geslaagd. 

Een terugblik 

De gezamenlijke reiscommissies van KBO Geffen, 

Lith Lithoijen, de Ruwaard, seniorenvereniging 

Maren-Kessel  en Vinkel legden de organisatie 

van deze reis in handen van Brabant Express. 

Op 18 september verzamelden zich bij “het Oude 

Klooster” in Geffen de vakantiegangers uit Gef-

fen. Een vrolijke stemming, redelijk weer, een 

weerzien van de doorgewinterde KBO reizigers 

die geen reisje overslaan, want ’t is altijd zo ge-

zellig. Iedereen had er zin in.  

Edwin, zo stelde onze chauffeur zich voor, zette 

de bagage in de bus terwijl wij een plaatsje uit-

zochten. Hij haalde daarna in Oss en Vinkel de 

overige passagiers op. 

Voorbij Tilburg liet de zon het afweten en tot in 

Zeeland kregen we forse regenbuien, maar de 

koffie met Zeeuwse bolus op de Grevelingendam 

deed ons de regen vergeten. 

Om de hoofdstad van Zeeland, Middelburg, te 

bekijken, was de tijd te kort en het was ook 

moeilijk als de stad onbekend is voor je. Dus be-

landden wij vrij snel op een terrasje om te lun-

chen. 

Dinsdag 19 september, deze keer geen hoedjes-

kijken of troonrede beluisteren maar om half tien 

weer op pad. Eerst langs Ouwerkerk , waar je 

een mooi uitzicht had op de Zeelandbrug. 

Daarna gingen we naar Zierikzee. De bijna groot-

ste havenstad ooit geweest. Bijna was daar een 

universiteit gesticht. Een regent liet Zierikzee 

daarvoor 42.000 gulden na om een universiteit te 

bouwen, maar het geld werd aan andere zaken 

besteed. Een stad met alle soorten geveltje en 

piepkleine huisjes, allemaal tegen elkaar aan 

gebouwd. Trap, klok en puntgeveltjes wisselden 

elkaar af. Op het plein een dikke pompeuze toren 

met Neptunus er boven op en een beeldje van de 

regent die zijn vermogen aan Zierikzee schonk. 

Via de Zeelandbrug naar Neeltje Jans, het 

kunstmatig aangelegde werkeiland voor de Del-

tawerken. Hier werden de onderdelen gefabri-

ceerd om daarna in de drie vaargeulen te worden 

samengebouwd. 

Een wonder van techniek en een mooi staaltje 

van watermanagement. Zo blijven onze voeten 

droog ook al wonen er veel mensen onder de 

zeespiegel. 

We reisden verder naar Sluis waar de gevari-

eerdheid van leuke winkeltjes het niet kon win-

nen van een zonnig terrasje aan het eind van de 

straat. 

Daarna reisden we terug naar Wemeldinge, waar 

zelfs nog gedanst werd na het diner. 

De laatste vakantiedag brachten we een bezoek 

aan Bergen op Zoom, het “Krabbegat” voor car-

navalsvierders. Een korte rondleiding met gidsen 

was erg interessant.  In Oudenbosch bezichtig-

den we de basiliek, waar gidsen ons hun eigen 

verhaal vertelden. 

(vervolg pag. 4) 
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Om 16.00 uur vertrokken we naar Nistelrode, 

waar we de reis konden afsluiten met een stevig 

diner. 

Het was een mooie 3 daagse. 

N. Lemmers. 

 

Van LP naar CD? Bel het  

klussenteam 
Misschien heeft u op zolder of ergens nog oude 

LP’s  of singels liggen uit vergane jaren welke 

niet meer afgespeeld worden omdat het tegen-

woordig alles digitaal is en niet meer worden ge-

draaid op een platenspeler.  

Wij van KBO Ruwaard hebben ie-

mand die de mogelijkheid heeft  om 

uw lp’s of singels digitaal te maken 

en deze  op een CD te zetten om de 

vergane glorie instant te kunnen houden van 

vervlogen tijden. 

Wellicht beleeft u weer de herinnering van vroe-

gere tijden.  

Als U hiervoor interesse heeft laat het dan weten 

aan onze coördinator van het klussenteam.  

Kosten voor deze klus gaan altijd in overleg met 

U. 

Coördinator: Chris Jansen 

0412-636271  of  06-25201450 

 

 

 

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. 

Kroonjarigen december 

65 jaar mevr. C.J.E van der Burgt  
 

70 jaar mevr. G. van Santvoord - Musukwa  
 

75 jaar dhr. M.J.M.M. Arkenbosch  

mevr. W. Oude Vrielink-Reijrink  

dhr. J.L.M. Seegers  
 

80 jaar mevr. V.M.J. van Schaijik  

Dhr. G. Steverink  
 

85 jaar mevr. M.J. Blonk  

mevr. E.B.M.E. Stalpers - Goossens  

dhr. J. van Summeren  
 

90 jaar dhr. J. Baas  

mevr. C.C. Mager-van Bezooijen 

 
 

 

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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