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Agenda februari / maart 

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 

 

wo   7 mrt 14.00 uur postzegelbeurs 

di 13 mrt 19.30 uur toneeluitvoering  

       door ”D.T.S” 

wo 14 mrt 14.00 uur toneeluitvoering  

     door ”D.T.S” 

do/vr  15/16 mrt belastingservice 

ma/di 19/20 mrt belastingservice 

wo 21 mrt 14.00 uur kienen 

zo 25 mrt  begin zomertijd 

       (klok 1 uur vooruit) 

Ma 26 mrt 09.30 uur bestuursvergadering 

ma 26 mrt 14.00 uur paasstukjes maken 

ma 26 mrt 14.00 uur paasviering 

vr 30 mrt  Goede Vrijdag 

           Soos gesloten 

 

 

Carnaval in onze soos:  

u komt toch ook? 

De grote zaal van d’n Iemhof is omgetoverd 

tot een ware narren-

tempel, de bar is ge-

vuld, de medewer-

kers staan te trappe-

len om te kunnen 

starten, kortom we 

zijn er klaar voor:  

de Carnavalsmiddag 

van KBO Ruwaard.  

Vrijdagmiddag 9 februari 2018 gaat het al-

lemaal gebeuren, aanvang 13.33 uur. 

Een gezellige sfeer, leuke muzikale noten 

van Jan en Ria, lekkere drankjes en hapjes 

en een spetterend bezoek van onze stads-

prins met zijn gevolg zullen zorg dragen voor 

een geweldig samenzijn. Een middag waar u 

nog lang met veel plezier aan zult terug 

denken.   

Evenals vorig jaar rekenen wij ook nu op uw 

massale aanwezigheid. 

Dus stel ons –en uzelf!- niet teleur en kom 

vrijdagmiddag 9 februari naar het carnavals-

feest van KBO Ruwaard. 

De activiteitencommissie 

 

 

 

Dol op geld? 

Had u vroeger ook zo veel moeite om uw 

spaarvarken stuk te slaan, bewaarde u uw 

spaarbankboekje altijd onder uw hoofdkus-

sen en telde u de inhoud van uw portemon-

nee altijd drie keer na voordat u een uitgave 

durfde doen? Dan bent u dol op geld en ge-

knipt voor een functie in de financiële we-

reld. U boft bovendien, want KBO Ruwaard 

heeft een dergelijke functie in de aanbieding. 

We zoeken namelijk naar een opvolger voor 

onze penningmeester. Deze is na een zit-

tingsperiode van twaalf jaar nu toch echt 

aftredend. Eind april 2018 is het zover en we 

hopen dan voor hem een waardige opvolger 

te hebben gevonden. 

Iets voor u? Neem dan contact op met  

Tonn Broeksteeg, telefoon 0412 640418  

of met een van de andere bestuursleden  

(zie colofon achter op dit Nieuwsblad). 

Bestuur KBO Ruwaard 
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Service voor KBO-leden 

Belastingservice. 

Aangifte over 2017. 

 

Ook dit jaar wordt u de mo-

gelijkheid geboden om uw belastingopgave 

2017 via de invullers van de KBO-Ruwaard 

te doen. 

Dit gebeurt in de 2e helft van maart  

in d’n Iemhof. 

U kunt zich hiervoor opgeven. 
 

(Let op: gewijzigde data) 

vanaf 12 februari tot 6 maart  
 

bij: Jo van Amstel, coördinator belastingin-

vullen KBO-Ruwaard. 

 

Tel:    0412-481612 

Mail: vanamsteljo@gmail.com 

 

 

 
 

 

Samen eten 

Wij nodigen u uit om samen met ons uit eten 
te gaan bij Stadsherberg Wilhelmina, 

Spoorlaan 56 in Oss op woensdag 21 

februari 2018 om 18.30 uur. 

De herbergier heeft voor ons het volgende  

3-gangenkeuzemenu samengesteld: 

 

Keuze uit champignonsoep of spiesje met 
gebakken garnalen 

 

Voor het hoofdgerecht is er keuze uit:  

een spies met kalfsoester of  

een spies met biefstuk of  

een visgerecht met Atlantische tongfilet 
 

Bij het hoofdgerecht zullen 2 soorten groen-

ten worden geserveerd, alsmede friet en ge-

bakken aardappelen en bijpassende sauzen. 

 

Dit wordt gevolgd door een dessert van de 
chef.  

 

Het menu kost € 22,50 per persoon, exclu-

sief drankjes. 

 

Wij vinden het erg prettig als u weer mee-

gaat.  
Met eventuele dieetwensen kan rekening 

worden gehouden als u deze alvast bij reser-

vering doorgeeft. 

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 18 februari a.s. 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 uiter-

aard eveneens van harte welkom! 
 

Graag tot ziens op woensdag 21 februari 

2018!! 

Vriendelijke groeten Toos Jansen en  

Mariëlle Roos 

 

 

 

 

mailto:vanamsteljo@gmail.com
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Gezocht: voorzitter en bestuurslid 

Het bestuur van KBO Ruwaard is naarstig op 

zoek naar bestuursleden. 

Wij zoeken een voorzitter, een secretaris, 

een penningmeester en nog enkele leden, 

die iets willen betekenen voor de afdeling.  

Is uw interesse gewekt en wilt u meer infor-

matie, neem dan contact op met onze waar-

nemend secretaris of met de penningmees-

ter. De telefoonnummers vind u in de colo-

fon achter op ons nieuwsblad. 

 

 

 

Het klussenteam staat voor u klaar 

Beste leden  

Soms kom je er gewoon 

niet aan toe aan alle kleine 

klusjes in en om het huis,  

misschien ben je niet zo 

handig in bepaalde zaken of 

heb je het gereedschap niet in huis  of laat 

de gezondheid het niet meer toe. Wij als 

klussenteam staan graag voor uw klaar om u 

een handje te helpen en zijn van vele mark-

ten thuis. 

Enkele voorbeelden zijn: 

Kleding herstel, huishoudelijke klusjes, PC 

ondersteuning, loodgieterswerk, fiets repara-

tie, timmerwerk, tuin onderhoud, elektra, of 

andere klusjes er zijn er te veel om op te 

noemen. Heeft u een klusje welke we voor u 

kunnen uitvoeren neem dan contact met on-

ze coördinator. 

Ook hebben we nog iets nieuws voor u. 

Misschien  heeft u nog oude of 

nieuwe foto’s liggen, of heeft u 

nog albums liggen  waar niet 

veel meer in  gekeken wordt, 

of heeft u ze misschien op een 

pc staan, welke veel geheugen inneemt en 

uw pc trager maakt? 

Dan hebben wij voor u de oplossing. 

We hebben namelijk de mogelijkheid  om uw 

foto’s tegen een kleine vergoeding op een 

DVD te  zetten zodat u ge-

makkelijk  van uit een luie 

stoel uw foto’s kan bekijken 

op uw TV. 

Als U hiervoor interesse heeft laat het dan 

weten aan onze coördinator.  

Kosten voor al deze klussen altijd in overleg 

met u. 

Coördinator Chris Jansen 0412-636271  

Of  06-25201450 

 

 

 

Nieuwe leden-

passen. 
De huidige ledenpas-

sen van de Kbo-

Brabant  

blijven geldig tot 

maart 2018. 

De nieuwe passen worden dan pas aange-

maakt  en aan u verstrekt. 
Nieuwe leden krijgen dan ook pas hun pas. 

Indien nodig kunnen zij wel eerder  

hun lidnummer krijgen bij: 

 

Jo van Amstel, ledenadministratie. 
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Tabletcafé in de Bieb 

Op zondag 4 maart is er weer een tabletcafé 

in de Bibliotheek, Raadhuislaan te Oss. 

Van 13.30 tot 15.30 zijn er vrijwilligers van 

de DigiBuurt aanwezig om uw vragen over 

uw tablet te beantwoorden… Heeft u moeite 

met het gebruik van uw tablet, dan is dit 

HET moment om u te laten helpen. 

Natuurlijk kunt u ook de vrijwilligers vragen 

stellen over computers, laptops en 

smartphones, maar deze middag ligt de na-

druk toch op tablets, zowel de Ipads als alle 

andere merken. U kunt zich daar ook in-

schrijven voor een 1 op 1 cursus voor deze 

tablets. 

U bent van harte welkom, de deelname is 

gratis. 

U kunt met computerproblemen elke dag 

terecht op de vaste locatie van DigiBuurt, 

Barbaraplein 5 in Oss…  

Kijk voor meer info op www.digibuurt.nl 

 

 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt 

opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  

voor 1 december bij de wnd. secretaris van 

KBO Ruwaard. Zijn adresgegevens staan 

hierna. Voor het lopende jaar blijft u de vol-

ledige contributie verschuldigd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen van maart 

70 jaar: dhr. W.J.M. Rijkers 

80 jaar: mevr. J.A.M. Cornelissen-de Crom 

 mevr. J Hartoch 

 dhr. W van der Heijden 

 mevr. P.M.J. Vermeeren – Hoes 

90 jaar: mevr. R.H.M.J. van Erp-Haerkens 

 

 

 

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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