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Agenda december / januari 

wo 6 dec 14.00 uur postzegelbeurs 

di 12 dec  bezoek kerstmarkt 

     Maastricht 

wo 13 dec 14.00 uur kienen 

vr 15 dec 14.00 uur inschrijven 5-daagse reis 

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 

vr 29 dec  gezellige afsluiting jaar 

 

ma   1 jan  NIEUWJAAR 2018 

di   2 jan 14.00 uur nieuwjaarsreceptie 

wo   3 jan 14.00 uur postzegelbeurs 

ma 15 jan 14.00 uur contributie betalen 

wo 17 jan 14.00 uur kienen 

wo 17 jan 09.00 uur expo Veldhoven 

ma 29 jan 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Kerstbrunch 20 december 2017 

Het is bijna zover en de organisatie is helemaal 

rond. 

Op woensdagmiddag 20 december a.s. zullen we 

samen met  160 gasten aan tafel gaan voor de 

jaarlijkse kerstlunch. 

Kosten noch moeite zijn gespaard om er een ge-

zellige en sfeervolle kerstmiddag van te maken. 

We beginnen om 12.00 uur. 

De zaal gaat open om 11.30 uur. 

Na overleg van uw entreebewijs ontvangt u bij 

binnenkomst het programmaboekje met enkele 

consumptiebonnen. Zonder entreebewijs he-

laas geen toegang. 

Na de opening door de waarnemend voorzitter 

Wiel Janssen zal pastor Tom Buitendijk de kerst-

overdenking uitspreken. 

Tijdens de lunch zal Wiel een passend kerstver-

haal voorlezen. 

Muzikale kerstklanken zullen de lunch veraange-

namen. 

Rond de klok van kwart over twee zal zangkoor 

Ons Genoegen o.l.v. Henk v.d.Sanden ons ver-

maken met diverse kerstliederen. Hierbij kan 

volop worden meegezongen. 

De teksten komen op de tafels te liggen. Alvast 

een smakelijke en stemmige middag toegewenst. 

De activiteitencommissie. 

 

 

 

Contributie 2018 

December en januari. Twee maanden waarin u 

uw contributie voor KBO Ruwaard kunt betalen. 

Het is nu zover, dus actie! 

De contributie voor 2018 bedraagt € 30,00 per 

persoon, te betalen voor eind januari 2018. U 

kunt uw bijdrage overmaken op IBAN rekening-

nummer NL48 RABO 0170 4355 63 ten name van 

KBO Ruwaard. 

U kunt ook gebruik maken van automatische in-

casso. De contributie wordt dan jaarlijks automa-

tisch van uw bankrekening afgeschreven. Voelt u 

hiervoor – en hebt u zich nog niet eerder opge-

geven – neem dan voor half januari contact op 

met ondergetekende. 

Bij hoge uitzondering is het mogelijk contant te 

betalen.  

Daarvoor kunt u op maandag 15 januari 2018 

vanaf twee uur ’s middags terecht in onze soos. 

Maar waarom zou u dat eigenlijk doen? Per bank 

betalen is toch veel aantrekkelijker. En u heeft 

daarbij ook nog een beter overzicht over uw be-

talingen. 

 

Voorkom administratiekosten, betaal op tijd! 

Tonn Broeksteeg, penningmeester KBO Ruwaard 

Tel. (0412) 640418 
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Gezellig het jaar uit……. 

Vrijdag 29 december 2017 wordt het in onze 

soos extra gezellig….. 

Doorgaans is het op de vrijdagmiddag vaak een 

drukte van komen en gaan. Het weekend staat 

voor de deur, mooie gelegenheid om de week af 

te sluiten. 

Vrijdag de 29e is DE gelegenheid om het jaar 

2017 af te sluiten…. 

Op deze middag zullen de oliebollen niet ontbre-

ken. Wij hopen op veel belangstellenden op deze 

laatste vrijdag van het jaar.  

Tot dan,  de activiteitencommissie 

 

 

Gezocht: bestuursleden 

Het bestuur van KBO Ruwaard is naarstig op 

zoek naar bestuursleden. 

Wij zoeken een secretaris, een penningmeester 

en nog enkele leden, die iets willen betekenen 

voor de afdeling. Is uw interesse gewekt en wilt u 

meer informatie neem dan contact op onze 

waarnemend secretaris of met de penningmees-

ter. 

De telefoonnummers vindt u in de colofon achter 

op ons nieuwsblad. 

 

 

Zonnebloem Sinterklaasmiddag  

zaterdag 25 november 

Uit naam van KBO Ruwaard zijn Gerda en Tanja 

op uitnodiging daar geweest. 

Hartelijk ontvangen, we kregen van Piet heerlijke 

chocolade, maar Piet kuste Tanja en haar wan-

gen waren bijna zo zwart als Piet. Dit viel wel in 

de smaak. 

Wat genoten de gasten bij de kien-middag en 

geweldig hoe blij ze waren met de gevulde tasjes 

van Sint. Er werd ook nog getrakteerd met van 

alles lekkers. 

Zelf nog lekkere hapjes bij een drankje. Het was 

werkelijk vermakelijk om ze zo blij te zien. Een 

fijne middag en de moeite waard om volgend 

jaar weer aan mee te werken. 

Succes en bedankt voor de inbreng en de mede-

werking KBO RUWAARD 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Graag nodigen wij u uit op onze nieuwjaarsrecep-

tie. Deze wordt gehouden op dinsdag 2 januari 

2018 in de soos van de KBO-Ruwaard.  

Aanvang 14.00 uur 

We zullen het glas heffen en luisteren naar de 

nieuwjaarswens van onze waarnemend voorzitter 

Wiel Janssen. 

Het hapje en drankje zal zeker niet ontbreken. 

We hopen ook dit jaar weer op een grote op-

komst. 

Tot dan, 

De activiteitencommissie 

 

Huisautomatisering, 
ook wel domotica genoemd,   

wat kan dit voor u betekenen? 

 

Informatiebijeenkomst 12 december   

19.30 uur – 21.15 uur 

Wijkcentrum d’n Iemhof  
 

We praten na met een drankje en een hapje. 

U kent het misschien wel van de reclame: op 

afstand apparatuur, verlichting en alarm bedie-
nen. Maar denk ook eens aan mogelijkheden 

voor dienstverlening op afstand, voor jong en 

oud.  
 

“Hoe kunnen we dingen in ons dagelijks leven 

automatiseren voor een betere kwaliteit van wo-

nen en leven?”  
“Hoe is dit van buiten de woning ook veilig te 

regelen?” 
 

Het wordt geen lezing over ingewikkelde tech-

nieken, maar wel een verhaal waarin voor ieder-

een begrijpelijk wordt uitgelegd, dat huisauto-

matisering heel laagdrempelig en ook heel 
betaalbaar is.  

En hoe het uw leven nu, of in de 

toekomst, aangenamer en veili-

ger kan maken. Wellicht een re-
den om dit verhaal eens aan te 

horen? 
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Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant voor het jaar 2018 
 

Ook voor het jaar 2018 kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het afsluiten van een zorgver-
zekering. Dit kan bij de volgende zorgverzekeringen: 
 
VGZ 
Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de 
aanvullende verzekering. 
Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 0900–8490. 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 11649. 
 
IAK 
Leden van KBO-Brabant kunnen via IAK een zorgverzekering afsluiten. 
Leden die voor een IAK basis + aanvullende verzekering kiezen, ontvangen de  volgende extra voor-
delen: 
 8 extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie). 
 € 500,-- extra vergoeding op eigen bijdrage voor geneesmiddelen. 
 Vergoeding van uw rijbewijskeuring bij de door KBO-Brabant geselecteerde keuringsartsen. 
 Eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,--. 
Voor meer informatie over de zorgverzekering via IAK kunnen de leden contact opnemen met IAK. 
Telefoonnummer 040-2611888 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086. 
 
Zilveren Kruis Achmea (ZKA) 
Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aan-
vullende verzekeringen, 10% korting op de tandartsenverzekeringen. 
Bovendien krijgen leden bij het afsluiten van de Basis Plus Module of Aanvullend (1, 2, 3 of 4 ster-
ren) het pakket Extra Aanvullend KBO. 
Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden: 
 Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10): 

maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar bij een door ZKA gecontracteerde zorg-
verlener.  

 Hulp aan huis voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij ADL uitval na ziekenhuisverblijf (artikel 
39):  
maximaal € 250,-- per persoon na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL 
uitval). 

 Hulp bij mantelzorg (artikel 42): 
Maximaal € 250,-- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 ster-
ren. De vergoeding is afhankelijk van het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteu-
ning. 

 Lidmaatschap KBO (artikel 48): 
ZKA geeft een tegemoetkoming in de kosten in het eerste verzekeringsjaar in het KBO lidmaat-
schap. Dit geldt voor bestaande en nieuwe leden; maximaal € 20,-- per lid. 

 Rijbewijskeuring (artikel 49): 
ZKA vergoedt de kosten van een rijbewijskeuring; maximaal € 35,--. 
Voorwaarde voor vergoeding: de keuring moet plaatsvinden bij een keuringsarts.  
ZKA vergoedt niet de kosten van aanvullende medische keuringen, anders dan rijbewijskeurin-
gen. 

Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea. 
Telefoonnummer 071–7510052 (toets 3 als u een (nieuwe) zorgverzekering wilt afsluiten, wijzigen of 
opzeggen) 
Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 207000837. 
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In memoriam Nolda van Loon. 

Op donderdagavond 30 november 2017 bereik-

te ons het nieuws dat Nolda van Loon op 87 

jarige leeftijd is overleden. 

Onze Nolda, een gouden mens, die zo´n 20 jaar 

secretaresse is geweest van KBO-Ruwaard en 

dat met hart en ziel heeft gedaan. Niets was 

haar ooit te veel en mede door haar is de ver-

eniging uitgegroeid tot wat hij nu  is, met een 

leden aantal van ruim 500. Gerald, onze over-

leden voorzitter zei altijd: zonder Nolda had ik 

het niet gered.  

Bij het 40 jarig bestaan van onze KBO kreeg 

Nolda de zilveren penning van KBO-Brabant en 

bij haar afscheid werd zij, zeer verdiend, be-

noemd tot ere-lid van onze afdeling. 

Helaas kwam er, (ze was denk ik 81), een einde 

aan haar secretaresse bestaan. Het geheugen 

liet haar in de steek en ze moest opgenomen 

worden in huize Katwijk. Maar ook daar maakte 

ze een tevreden indruk en zeurde nooit. 

Lieve Nolda, veel van onze oudere leden zullen 

met respect aan jou terug denken en je ook 

zeker niet vergeten. Namens ons allen hartelijk 

dank voor jou super inzet als secretaresse van 

KBO-Ruwaard. 

Rust in vrede.  

Bestuur en leden. 

 

Vrijkaartjes Senioren-Expo Veldhoven  
 

 

Bij de wnd. Secretaris zijn nog enkele vrijkaartjes 

te verkrijgen voor bovengenoemde expo. 

U moet er wel met eigen vervoer naar toe. 
Hebt u belangstelling! 

Mail naar: vanamsteljo@gmail.com 

of bel: 06 – 12216319 

 

 

 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt op-

zeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  bij de 

wnd. secretaris van KBO Ruwaard. Zijn adresge-

gevens staan hierna. Bij het niet opzeggen voor 

22 december a.s. blijft u de volledige contributie 

voor 2018 verschuldigd. 

 

 

Kroonjarigen januari 

65 jaar dhr. F.A.N.M. van der Horst  
  

75 jaar mevr. G.M. Veld - v.d. Putten 
  

80 jaar dhr. C van der Tas  
 

90 jaar dhr. H.P.F. van den Heuvel  
 

 

Kbo afdeling Ruwaard 

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

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 

 

Voorzitter: 

Vacant 

Waarnemend 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 

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 

Coördinator ziekenbezoek: 
Joke Berens     tel: (0412) 634927 

 

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