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Op woensdag 25 april 2018 houdt 

KBO Ruwaard haar jaarvergadering. 

De aanvang is om 14.00 uur 
Plaats: Soos in d’n Iemhof 

 

Agenda maart / april 

wo   7 mrt 14.00 uur postzegelbeurs 

di 13 mrt 20.00 uur toneeluitvoering  

       door D.T.S 

wo 14 mrt 14.00 uur toneeluitvoering  

     door D.T.S 

do/vr  15/16 mrt belastingservice 

ma 19 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 

zo   1 apr  1e paasdag 

ma   2 apr  2e paasdag  

           Soos gesloten 

wo   4 apr 14.00 uur postzegelbeurs 

wo   4 apr 14.30 uur voorl. brandpreventie 

wo   4 apr 19.30 uur voorl. Brandpreventie 

   (zie elders in dit blad) 

vr   6 apr 13.30 uur open bridgedrive 

wo 18 apr 14.00 uur kienen 

wo 25 apr 14.00 uur jaarvergadering 

vr 27 apr  Koningsdag Soos  

          gesloten 

ma 30 apr 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Bestuurskandidaten 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar kandida-

ten. Onze voorzitter en onze penningmeester 

hebben hun termijn er op zitten en moeten dus 

vervangen worden. 

Kandidaten kunnen zich opgeven bij een van de 

bestuursleden. Dit kan tot 48 uur vóór aanvang 

van de jaarvergadering. De kandidatuur moet 

vergezeld gaan van 5 handtekeningen van leden 

van afd. Ruwaard. 

Laatste waarschuwing! 

De 32 leden van KBO Ruwaard die hun contribu-

tie over 2018 nog steeds niet hebben betaald, 

kunnen nog voor 15 maart een brief tegemoet 

zien. Daarin krijgen zij te lezen dat ze nog tot 1 

april 2018 de tijd krijgen aan hun contributie-

plicht (€ 30,00 vermeerderd met € 5,00 admini-

stratiekosten) te voldoen. Blijven zij in gebreke 

dan worden zij onherroepelijk geroyeerd. 

Bent u er niet zeker van of ook u tot deze groep 

achterblijvers behoort, neem dan snel contact op 

met ondergetekende. Samen komen we er dan 

zeker uit. Voor de wanbetalers: dit is de laatste 

waarschuwing! 

Tonn  Broeksteeg, penningmeester KBO Ru-

waard, tel. 0412 640418 

 

 

Paasmiddag 

Op maandag 26 maart a.s. om 14.00 uur hebben 

we weer onze paasmiddag in de soos. 

We maken er weer een gezellige middag van en 

natuurlijk kunt u ook weer deelnemen aan de 

paas-bloemstuk workshop door Ria van der Doe-

len. Voor deelname hieraan dient u zich even op 

te geven bij Ria: 

Tel. 0412 – 637597 (opgave  tot 19 maart) 

De kosten bedragen 8 euro  te betalen op deze 

middag. 

De overige bezoekers kunnen eventueel creatief 

bezig zijn met eieren-beschilderen.   

Verfsetjes zijn aanwezig.  

Voor de bezoekers die gewoon gezellig willen 

babbelen zorgt het bestuur voor heerlijke ge-

kookte-gekleurde eitjes. 

Ook het advocaatje met slagroom en wat lekkers 

bij de koffie zullen niet ontbreken. 

U bent van harte welkom. 

De activiteiten-commissie 
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Gezellige carnavalsmiddag  

Zeventig KBO-leden, sommigen met familie en 

bekenden, hebben op vrijdagmiddag 9 februari 

2018 genoten van een geweldig carnavalsfeest 

van KBO Ruwaard. In de prachtig versierde grote 

zaal van d’n Iemhof speelden Jan en Ria toepas-

selijke feestmuziek, zorgde het barpersoneel voor 

lekkere hapjes en drankjes en was er volop ruim-

te voor line-dance en polonaise. Fantastisch te 

zien hoe menigeen zijn uiterste best had gedaan 

zich zo carnavalesk mogelijk uit te dossen. De 

jury had het er maar moeilijk mee! Het bezoek 

van de Jeugd- en Stadsprins – en niet te verge-

ten de charmante dansgarde- maakten het feest 

compleet. Hulde aan de activiteitencommissie (en 

Gijs van d’n Iemhof) die het ook dit jaar weer 

piekfijn voor elkaar hadden. 

Het was een gezellige carnavalsmiddag. Volgend 

jaar doen we het beslist nog eens over. Bent u er 

dan ook bij? 

Sandra 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURF TE SPELEN 
Toneelclub KBO Ruwaard 

 
Titel: ‘Over’leven  

Auteur: Durf  te spelen 

Plaats:  D’n Iemhof 
Data: dinsdag  13 maart  20 uur   

 woensdag  14 maart  14 uur 

Toegang:  € 5 kop koffie of thee inbegrepen. 

 

Kaarten aan de zaal en bij D. Kramer da 

Costastraat 9 en in de soos. 
 
In Huize Bloemenhof waar een directrice met 

straffe hand de scepter zwaait, zijn de bewoners 

regelmatig in rep en roer door alle mogelijke om-

standigheden. Er wordt gezeurd en gemopperd 
en een aantal bewoners is het behoorlijk beu. Ze 

gaan een apart clubje oprichten en laten zich niet 

meeslepen in het gezeur. 

 
Dit toneelstuk is door improvisatie tot stand ge-

komen. 

Met veel plezier is hieraan gewerkt door alle spe-

lers. 
 

 

Liederentafel 

Was u er niet bij in februari? Dan heeft u wat 

gemist. Maar u heeft een herkansing. We gaan 

deze avond barstensvol met vrolijkheid en gezel-

ligheid nog een dunnetjes overdoen. 

Komt u ook op 

donderdag 8 

maart a.s ? 
 

Het geeft niks 

als u niet kunt 

zingen. Het 

gaat om het 

meezingen, sfeer en beleving op deze altijd fan-

tastische avond. 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!! 
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Mailadressen !? 
Enige tijd geleden heb ik 
alle leden een oproep via 

mail toegezonden om je 

aan te melden als of mee 

te zoeken naar een nieu-

we voorzitter. 
Van enkele leden klopte 

het mailadres niet meer. 

Als u die mail niet ont-

vangen heeft, is uw emailadres bij ons niet be-
kend.  
 

Daarom deze oproep als u die oproep niet ont-

vangen hebt. 

Stuur mij een mailtje met uw lidnummer 

en u krijgt dan toch (niet zo vaak) belangrijke 

mails van de KBO binnen. 
Bij vele vroegere aanmeldingen staat ook 

geen roepnaam van u. 

Zet die er s.v.p. ook bij, dat praat wat makkelij-

ker. 
 

Jo van Amstel, ledenadministratie 

vanamsteljo@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samen eten 
Gaat u mee uit eten met KBO-leden op woens-
dag 21 maart 2018 om 18.30 uur? 

Wij gaan deze keer naar Restaurant Mister 

Nelson, Nelson Mandelaboulevard 22 | 5342 

CZ  OSS  
 

Het keuzemenu is als volgt:   
 

Voorgerecht 

Terrine van pulled pork met bge gerookte rode 

biet 
Of 

Soepje van prei met spekjes en croutons 
 

Hoofdgerecht: 

Boerderij kipfilet met aardappelgratin en een 

provinciaalse saus 

Of 
Geroosterde kabeljauwfilet truffelsaus en  gebak-

ken spinazie 

Bij het hoofdgerecht worden als garnituur warme 

groenten en frites geserveerd. 
 

Dessert: 

Appel crumble met vanillesaus en vanille-ijs 
Of: Vers fruit 
 

Het menu kost € 22,50 per persoon, exclusief 

drankjes. 
 

Samen uit eten is heel gezellig. Wij stellen het 

zeer op prijs als u 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 

18 maart 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 21 maart 2018!! 

Vriendelijke groeten Toos Jansen en Mariëlle 
Roos 

 

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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Wijkbus Oss 

Het navolgende bericht hebben wij ontvangen 

van Rien van Boxtel: 

Al weer enkele jaren rijdt de wijkbus Oss o.a. 

door de Ruwaard. Tot september 2017 werd alles 

geregeld door Van Driel, de gemeente Oss en 

Ons Welzijn. Ondertussen is er een Stichting 

Wijkbus Oss opgericht. Het bestuur bestaat uit 3 

vrijwilligers en de wijkbus wordt gereden door 

allemaal vrijwilligers. 

Wanneer wij mensen ontmoeten, merken we dat 

de wijkbus nog lang niet overal bekend is. 

Wij zijn van mening dat we dit zo breed mogelijk 

moeten uitdragen, daar uit een gemeentelijke 

enquête, die gehouden is onder onze huidige le-

den, gebleken is dat de wijkbus ook een maat-

schappelijke functie vervuld. 

Op de vraag: wat zou het voor u betekenen als 

de wijkbus werd afgeschaft bleek dat veel ge-

bruikers vertelden: dan ben ik mijn vrijheid 

kwijt; kom ik nergens meer, ben ik niet meer 

zelfstandig, vereenzaam ik; kom ik niet meer de 

deur uit; kan ik niet meer naar de stad; wordt 

mijn wereld klein enz. Maar liefst 155 van de 350 

uitgezette enquête formulieren zijn terug geko-

men. 
 

 

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 bepaal-

de zaken of heb je het gereed-

schap 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 markten thuis. 

Enkele voorbeelden zijn: 

Kleding herstel, huishoudelijke klusjes, PC onder-

steuning, loodgieterswerk, fiets reparatie, tim-

merwerk, 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 onze coördinator. 

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? 

Ook dan hebben wij voor u de oplossing. 

 

 

 

Kroonjarigen april 2018 

65 jaar: mevr. H.F.M. Vogels 

75 jaar: mevr. C.J. Brands 

 dhr. T.H.M. Gerritsen 

80 jaar:  dhr P.J. van Santvoort 

85 jaar: mevr. W.J.M. van Loon 

  

 

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 

 

Denk mee met de gemeenteraad. 

Ga stemmen op 21 maart! 

Ook uw stem telt mee. 
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