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Gelukkig en gezond 

2018 
 

 

Agenda januari / februari 

ma 15 jan 14.00 uur contributie betalen 

wo 17 jan 09.00 uur expo Veldhoven 

wo 17 jan 14.00 uur kienen 

ma 29 jan 09.30 uur bestuursvergadering 

 

wo   7 feb 14.00 uur postzegelbeurs 

vr   9 feb 13.33 uur carnavalsmiddag 

zo/di    11/13 feb Carnaval 

ma/di   12/13 feb Soos gesloten 

wo 21 feb 14.00 uur kienen 

ma 26 feb 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

 

Contributie 2018:  

betaal voor 1 februari! 

Zoals iedereen  weet - of in ieder geval behoort 

te weten- bedraagt de contributie voor KBO Ru-

waard  € 30,00 per persoon. Mocht u nog moeten 

betalen: u heeft daar nog tot 1 februari van dit 

jaar de tijd voor. Daarna bent u te laat en bent u 

bovendien per persoon € 5,00 administratiekos-

ten verschuldigd. Dus betaal op tijd op bankre-

kening nummer NL48 RABO 0170 4355 63 t.n.v 

KBO Ruwaard. 

Op maandagmiddag 15 januari 2018 is het van 

twee tot vier uur mogelijk om contant te komen 

afrekenen. Let op: deze dienstverlening is slechts 

bestemd voor de enkeling die echt niet gewend is 

te telebankieren. Anderen betalen gewoon per 

bank. 

Inlichtingen bij de penningmeester:  

Tonn Broeksteeg, tel. 0412 640428. 

 

Carnaval bij KBO Ruwaard 

KBO Ruwaard organiseert ook dit jaar weer een 

grandioze carnavalsmiddag. Op vrijdagmiddag  

9 februari 2018 is onze soos in D’n Iemhof omge-

toverd tot een heuse narrentempel waar vanaf 

13.33 uur de voetjes van de vloer kunnen. Of 

waar u onder het genot van een drankje en een 

hapje gezellig kunt ouweh... eh, keuvelen met 

vrienden en bekenden. 

Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door het 

duo Jan en Ria die er een knalfeest van zullen 

maken. 

Om vier uur krijgen we bovendien bezoek van de 

Stadsprins Ton I en de Jeugdprins Thijmen I met 

hun gevolg, waaronder uiteraard de charmante 

dames van de Dansgarde! 

Dus houdt het in de gaten en zegt het voort:  

vrijdagmiddag 9 februari 2018 carnaval bij  

KBO Ruwaard. 

De activiteitencommissie. 

 

 

De activiteitencommissie 

De activiteitencommissie van de KBO-Ruwaard 

stelt zich even voor: 

 

Ria Reijkers  0412 636713  

Tanja Maarschalk 06 51612669  

Gerrie Sieben  0412 628258 

Bep Timmermans 0412 636413 

Tonnie van Hoorn 06 11001548 
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Belastingservice, aangifte over 2017. 

Ook dit jaar wordt u weer de 

mogelijkheid geboden om uw 

belastingopgave 2017 

via de invullers van de KBO-

Ruwaard te doen. 

Dit gebeurt vanaf medio maart in d’n Iemhof. 

U kunt zich hiervoor opgeven  

van 5 t/m 28 februari bij: 

Jo van Amstel,  

coördinator belastinginvullen KBO-Ruwaard. 

Tel:    0412-481612 

Mail: vanamsteljo@gmail.com 

 

 

Samen eten 

Gaat u mee uit eten met KBO-leden op  

woensdag 17 januari 2018 om 18.30 uur? 

Wij gaan deze keer naar Bistro Louis, Peper-

straat 14A, 5341 CZ OSS  

Bistro Louis heeft een goede naam en het menu 

dat is voorgesteld ziet er in ieder geval veelbelo-

vend uit. 

 

Voorgerecht: 

Tartaar van tonijn  - Wasabimayonaise, sesam, 

radijs en komkommer 

Of 

Carpaccio - Parmezaanse kaas, pijnboompitten 

en basilicummayonaise 

 

Hoofdgerecht: 

Kalfsentrecote  - Jus de Veau, warme groente en 

gebakken aardappeltjes 

Of 

Kabeljauwfilet - Saus van safraan, seizoens-

groente en gebakken aardappeltjes 

 

Dessert: 

Petit Degustation - Proeverij van kleine desserts 

 

Het menu is inclusief brood met olijfolie en 

roomboter. 

Wij vinden het erg prettig als u weer meegaat.  

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. 

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen? 

Belt u ons gerust. 

U kunt u opgeven tot en met uiterlijk zondag 

14 januari as bij Toos Jansen 0412 625700 

of  Mariëlle Roos 0412 637495 

Is uw vriend of vriendin (nog) geen lid van KBO? 

In uw gezelschap mogen zij toch mee!! Leden 

van andere KBO-afdelingen zijn uiteraard even-

eens van harte welkom! 

Graag tot ziens op woensdag 17 januari 2018. 

Vriendelijke groeten  

Toos Jansen en Mariëlle Roos 

 

 

Een collega van ons klussenteam  

gaat ons verlaten 

Na  vele jaren in het klussen-

team te hebben gezeten kre-

gen we te horen dat Martien 

Peters te kennen heeft gege-

ven om te stoppen met ons 

klussenteam. 

Martien heeft vele klusjes bij onze leden thuis 

gedaan zoals: Timmerwerk, Metaalbewerking, 

Loodgieterswerk, timmerwerk enz. enz.  

Martien is een vriendelijke en behulpzaam per-

soon die voor ieder klaar stond en netjes het 

werk klaarde  wat er gebeuren moest. We kun-

nen eigenlijk niet zonder jou, maar we gaan het 

toch proberen, en bedankt voor de fijne samen-

werking. 

Hartelijk dank voor je inzet  

Het Klussenteam 

 

mailto:vanamsteljo@gmail.com


3 

 

Cursussen Computer, tablet,  

i-phone etc.. 

Voor nieuwe cursussen op lap-

top of PC is er nu weer ruimte. 

Onze instructeurs zijn ech-

ter niet zo goed thuis met  

i-phone en i-pad.  

Wilt u daar hulp bij hebben dan kunt u terecht  

bij de Digibuurt of de bibliotheek. 

De Digibuurt is gehuisvest op het Sint Barbara-

plein (achter de Groene Engel).  

Telefoon 0412-626487. 

De Digibuurt zit ook elke donderdagmiddag  

van 4 tot half zes in de bibliotheek in Oss. 

U kunt daar gewoon binnenlopen. 

Ook is er tijdens de wintermaanden op de 

eerste zondag van de maand een tabletmiddag  

van half twee tot 4 uur. Hier kunt u ook gewoon 

binnenlopen voor hulp en uitleg. 

Voor nadere informatie: 

 

Jo van Amstel, tel 0412-481612 

coördinator computerhoek 

of stuur een mail naar: 

vanamsteljo@gmail.com 

 

 

Kerstlunch 2017 

De kerstlunch van 2017, op woensdag 20 de-

cember, was weer een ouderwets  gezellige KBO 

Ruwaard bijeenkomst. Enthousiaste deelnemers, 

honderdvijfenzestig maar liefst, een smakelijke 

lunch, prima bediening en voordrachten van Riet 

en Wiel. Het koor Ons Genoegen bracht daarna 

luister- en meezingliederen waar iedereen van 

kon meegenieten. En dat alles in een sfeervol 

aangeklede grote zaal van d’n Iemhof.  

Al met al een fijne middag waar we met genoe-

gen op terugkijken.  

Organisatie bedankt. We zijn er de volgende keer 

graag weer bij! 

Sandra 

Nieuwjaarreceptie 

Op dinsdag 2 januari hield de KBO haar nieuw-

jaarreceptie. 

Zoals gebruikelijk had de evenementencommissie 

haar beste beentje voorgezet om er een mooi 

geheel van te maken. 

Ongeveer 120 gasten hadden de weg naar onze 

soos gevonden. 

Bij binnenkomst werden ze verrast met een heer-

lijk glaasje champagne of wat anders. 

De vice voorzitter Wiel Janssen heette iedereen 

welkom en deelde mede dat er ook het komende 

jaar vele gebeurtenissen op het programma 

staan. 

De belangrijkste vond hij het samenstellen van 

een voltallig bestuur. 

Hierna volgde nog een gezellig samenzijn onder 

het genot van een drankje en heerlijk hapje van 

Lepoutre. 

Bijzonder veel dank aan het barpersoneel deze 

middag: Lammie, Els, Truus en Nol. 

Omstreeks half vijf keerde iedereen voldaan 

huiswaarts. 

 

Een ooggetuige 

 

 

OPROEP  van het  Klussenteam  

KBO Ruwaard 

Helaas heeft een van onze mede-

werkers ons per 1 januari  verla-

ten en zijn wij op zoek naar een 

vervanger, die ons team weer kan 

versterken, om onze leden behulpzaam te zijn 

klusjes te klaren bij hen thuis. 

Wij zijn op zoek naar iemand die voor onze leden 

het sanitair kan onderhouden en eventueel ook 

andere  kleine klusjes kan doen. 

Wie voelt zich geroepen?? 

Neem dan contact op met onze coördinator. 

Chris Jansen 

Tel. 0412-636271 / 0625201450 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
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Kerstmarkt Maastricht 2017 

Met vijfendertig medereizigers stapten we dins-

dag 12 december 2017 ’s morgens tegen tienen 

op de bus naar Maastricht voor een bezoek aan 

de kerstmarkt. Via Geffen, waar we nog twee 

KBO collega’s oppikten, reden we rechtstreeks 

naar de Limburgse hoofdstad die in ‘magische 

kerstsferen’ was omgetoverd.  

Rond twaalf uur waren we ter plaatse. Het weer 

was niet al te best maar… we hadden er zin in. 

Iedereen ging zijn of haar weg en kon genieten 

van de intieme kerstmarkt met zijn kraampjes, 

reuzenrad,  ijsbaan en eettentjes. Of inkopen 

doen in de omgeving van het Vrijthof of zich  

verwarmen in een van de gezellige kroegjes… 

Op de afgesproken tijd was iedereen weer aan-

wezig voor de terugreis en reden we zonder al te 

veel oponthoud weer huiswaarts. 

Een leuke dag waar iedereen tevreden op kan 

terugkijken. Volgend jaar weer? 

Sandra 

 

 

Stichting hulphond 

De beste wensen voor 2018 voor u allemaal. 

Het begin van het jaar is een update voor uw 

communicatie. Er zijn weer nieuwe mogelijkhe-

den voor mobiele contacten, en daarom zijn er 

weer nieuwe toestellen ontwikkeld 

Als uw mobiele telefoon onvoldoende mogelijk-

heden heeft, of niet meer voldoet, dan is er een 

dankbaar doel - STICHTING HULPHOND- 

Door middel van een recyclingbedrijf kan de 

stichting HULPHOND in Herpen veel mensen hel-

pen aan een betere plaats in de sociale samenle-

ving. 

In de KBO soos staat op de bar de groene con-

tainer. Stop daar alle overtollige mobieltjes en 

bijbehorende bekabeling (en lege inkt cartridges) 

in. 

Ik zorg ervoor dat ze op de goede plaats terecht-

komen.    Alvast mijn hartelijke dank.           

Peter Hessels- ambassadeur Hulphond. 

 

Kroonjarigen februari 2018 

70 jaar:  mevr. M.H. Hendriks-Minke 

 mevr. A.C.M. Schraven 

75 jaar: dhr. J.M van Amstel 

 mevr. M.W.J van Breda  

 dhr. N.F.X. Broers 

80 jaar: dhr. B van de Camp 

 mevr. A.M. Juurlink 

 mevr. L van Lieverloo vd Coevering 

90 jaar: dhr. P.A. van Duijnhoven 

 

 

 

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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