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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 april / mei 

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 

wo   2 mei 14.00 uur postzegelbeurs 

do 10 mei  Hemelvaart 

vr 11 mei  soos gesloten 

wo 16 mei 14.00 uur kienen 

do 17 mei 19.30 uur vrijwilligersavond 

vr 18 mei 14.00 uur 85+ middag 

zo 20 mei  Pinksteren 

ma 21 mei  2e pinksterdag  

   soos gesloten 

ma 28 mei 09.30 uur bestuursvergadering 

di 29 mei 13.30 uur jeu de boule-toernooi 

 

 

Belastingservice 

Bijna zestig leden 

hebben dit jaar van 

de mogelijkheid ge-

bruik gemaakt om 

hun belastingaangifte 

over 2017 in te laten 

vullen door een van 

onze service-

medewerkers van KBO-Ruwaard. 

Het was nu wat comfortabeler in de grote zaal en 

de tijd voor invulling was ook iets ruimer. 

Sommige mensen waren vergeten een machti-

gingscode aan te vragen. Dit zorgde soms voor 

enig oponthoud. 

Dus voor het volgend jaar: allemaal een machti-

gingcode aanvragen. Dit kunnen we voor u rege-

len als u zich aanmeldt en als u dan uw BSN-

nummer bij de hand hebt. 

Vrijwilligers Frans, Riny en Tonn, hartelijk dank 

voor het invullen! 

Jo van Amstel, coördinator. 

Paasmiddag 2018 

Hallo, allemaal… wat fijn dat u er was! 

Wat een gezellige drukte op onze paasmiddag 

van maandag 26 maart 2018. Ruim honderd 

aanwezigen! 

We kregen allemaal een heerlijk kopje koffie met 

een paaskoekje. Voor de liefhebbers was er 

daarna advocaat met slagroom. Er waren hard-

gekookte eitjes -al of niet versierd- er werd gela-

chen, volop gepraat, geschilderd, geknutseld aan 

bloemstukjes, kortom het kon niet op! Er was 

bovendien nog een gratis loterij waarmee je lek-

kere paasbroden kon verdienen. 

Organisatie: bedankt voor de fijne middag en 

zeker tot volgend jaar! 

Sandra 

 

 

Nieuwe Barcoördinator  
Nol van Vliet heeft zich op proef voor drie maan-

den beschikbaar gesteld als barcoördinator. 

Na zijn vele andere 

vrijwilligerswerk bij de 

KBO gaat hij deze uit-

daging aan.  

Als het hem bevalt wil 

hij voor vast deze func-

tie op zich nemen. 

Het werven van nieuw 

personeel en de scholing hiervan door de huidige 

medewerkers is een belangrijke taak. 

Hij zorgt er ook voor dat de bar steeds door twee 

mensen bezet is op de middagen en bij extra 

aangelegenheden. 

Hiervoor kunnen we zeker nog wel enkele bar-

medewerk(st)ers gebruiken. 

 

Lijkt het u iets, neem dan contact op met: 

Nol van Vliet. Tel. (0412) 638038 
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Dagtocht samen met KBO-Lith  

met cruise op het Veluwemeer 

Beste leden van KBO Ruwaard,  

Wij nodigen u samen met de reiscommissie van 

KBO-Lith van harte uit voor een mooie dagtocht 

op donderdag 7 juni 2018. 

 

‘s Morgens vertrekken we naar Elburg met de bus 

vanaf het Marktplein in Lith. Aangekomen in El-

burg gaan we aan boord van Rederij Randmeer 

voor een drie uur durende tocht over het Velu-

wemeer richting Harderwijk. Vanaf dit meer heeft 

u een mooi panorama naar de Veluwe en de ei-

landjes met natuurgebieden. Aan de andere kant 

ziet u Flevoland met de stranden en jachthavens 

de recreatie, kortom er is altijd wat te zien en te 

beleven. Tijdens deze tocht krijgt u een koffieta-

fel en een kopje koffie/thee met gebak aangebo-

den. Rond 15.00 uur zijn we terug in Elburg en 

heeft u nog een uurtje vrijaf om het mooie cen-

trum te bezoeken. 

Vertrek Marktplein 7A om 09.45 uur.  

Thuiskomst rond 18.00 uur. 

Deze dag kost € 54,75 p.p. bij 30 deelnemers of 

€48,50 bij 40 deelnemers. 

Indien de reissom lager wordt boeken wij het 

verschil terug op uw bankrekening. 

Inschrijving voor deelname geschiedt door beta-

ling van € 54,75 op rekening-nummer: 

NL40RABO0129482986 t.n.v.KBO-Lith, o.v.v. 

Dagtocht Veluwemeer.  

Betaling graag vóór 17 mei 2018. 

Deze dagreis staat voor iedereen open ook al ben 

je geen lid van de KBO.  

Tot ziens op 7 juni. 

 

Inlichtingen bij de reiscommissie van KBO Lith: 

Elly Maessen, tel. (0412) 855632,   

e-mail: elly-maessen@ziggo.nl 

Willemien Bresser, tel. 06-13558797,   

e-mail: hansbresser@home.nl 

Cursussen Computer gestopt !! 

Op de bijeenkomst met de docenten is besloten 

te gaan stoppen met de computerlessen  bij 

KBO-Ruwaard.  

Er zijn bijna geen aanmeldingen meer. 

De meeste mensen hebben een tablet of  

i-phone en kunnen hiermee sneller via Whats app 

en andere mogelijkheden met elkaar communice-

ren. 

Hebt u problemen hiermee, dan kunt u altijd bij 

de digibuurt of op bepaalde dagen bij de biblio-

theek of bij de Sterrebos terecht om hulp te vra-

gen. 

De lessen in d’n Iemhof stop-

pen dus. 

Hartelijk dank aan de docen-

ten, die jarenlang voor u heb-

ben klaargestaan. 

De docenten zijn nog wel bereid iemand thuis op 

de computer of laptop te helpen, als  u daarmee 

problemen hebt. 

Mocht dit zo zijn, geef dat dan aan mij door en ik 

kan de docenten vragen of zij u willen benaderen 

om een afspraak bij u thuis te maken. 

Jo van Amstel, tel (0412) 481612 

coördinator computerhoek. 

 

 

Ook dit jaar kunt u weer bij ons te-

recht met uw LP-s 

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 iemand die de mo-

gelijkheid heeft om uw lp’s of singels digitaal te 

maken en deze op een CD te zetten om de ver-

gane glorie instant te kunnen houden van vervlo-

gen 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 
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Maaltijdservice 

JB Food/Keuzemaaltijd heeft zich al eerder tij-

dens de ouderenmarkt in 2016, maar ook 85+ 

middag en vrijwilligersavond gepresenteerd. Ook 

nu zullen zij op 17 en 18 mei 2018 weer aanwe-

zig zijn en u kosteloos voorzien van een heerlijke 

kop verse aspergesoep.  

U kunt geheel vrijblijvend meer uitleg krijgen 

over de maaltijdservice. Ook hebben zij weer een 

leuke kennismakingsaanbieding. U kunt ter ken-

nismaking drie maaltijden naar eigen keuze uit 

het hele assortiment van meer dan 100 verschil-

lende maaltijden bestellen voor maar € 3,95 per 

stuk, inclusief gratis bezorging (normaal € 5,35 

per stuk). U zit nergens aan vast, u bestelt dus 

alleen wanneer het u uitkomt. 

Zie de achterzijde van bijgevoegde folder. 

 

 

Regie van Erp negentig jaar! 

 
 

Regie van Erp is op 11 maart 2018 negentig ja-

ren jong geworden! De dames van de handwerk-

club hebben haar in de bloemetjes gezet. 

 

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. 

 

Samen eten 

Wij gaan weer uit eten ! Woensdag 25 april 

2018 om 18.30 uur worden we verwacht bij 

Grieks Restaurant Sirtaki, Molenstraat 11 

(op de hoek Houtstraat), 5341 GA Oss 

Gaat u weer mee? De chef heeft voor ons het 

volgende keuzemenu samengesteld: 
 

Een glaasje Ouzo vooraf…. 

brood en boter 

Voorgerecht 

    Tomatensoep 

Of Kippensoep 

Of Keftedakia (dit zijn gehaktballetjes in een 

kruidige Griekse tomatensaus) 

Hoofdgerecht 

       Mixed grill (vleesgerecht) 

Of   visgerecht   

Bij het hoofdgerecht worden frietjes en salade 

geserveerd. 

(BELANGRIJK: als u graag vis wilt eten, dan 

moet u dit bij het reserveren opgeven. Dit 

kan niet meer op woensdag als we aan tafel zit-

ten. Dit komt omdat de chef de vis apart moet 

bestellen en ’s morgens vers gaat halen) 

Dessert: 

Dame Blanche – vanille-ijs met chocoladesaus 

Of   Baklava – heel zoet bladerdeeg gebak 

Of   Koffie 

Het menu kost € 19,50 per persoon, exclusief 

niet genoemde drankjes. 

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 zon-

dag 22 april as 18.00 uur 

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 25 april 2018!! 

Vriendelijke groeten Toos Jansen en Mariëlle 

Roos 

 

 



4 

 

Liederentafel 

Was u er niet bij in maart? Dan heeft u wat ge-

mist. Maar u heeft een herkansing. We gaan deze 

avond barstensvol met vrolijkheid en gezelligheid 

nog een dunnetjes overdoen. 

Komt u ook op donderdag 12 april a.s. ? 

Het geeft niks als u niet kunt zingen. Het gaat 

om het meeblèren, sfeer en beleving op deze 

altijd fantastische 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!! 

 

 

Nieuws van de Bridgeclub van KBO 

Ruwaard 

Op 6 April is weer de jaarlijkse bridgedrive van 

KBO Ruwaard gehouden, er deden 62 paren in 5 

lijnen aan mee. De zaal was door personeel van 

de Iemhof keurig ingericht zodat we om 13.30 

uur  konden starten. Het was een zeer gezellige 

middag, met leuke prijzen voor de volgende win-

naars: 

Lijn A 1e  Ria en Peter Luijben 

 2e  Ine van Dinther en Marcella Henzen 

 3e  Marietje Hoeks & Willy van Erp 

Lijn B 1e Annie Broeksteeg en Wil van Berkel 

 2e Piet Pennings & Frans van Weert 

 3e Trudy Lakeman & Ria Bijl 

Lijn C 1e Arnold Lucius & Jan van Enckevoort 

 2e Johan van Berkel & Gerard Brands 

 3e  Jetty  & Jos van den Bergh 

Lijn D 1e Tonnie Blom & Will van Oostrum 

 2e Artje Zeijlstra & Clary Buth 

 3e Kitty Coolen & Guus Bekking 

Lijn E 1e Tiny v.d.Tas & Ali Vogelesang 

 2e Mien &Tini Gijsbers 

 3e Corrie & Jaap den Engelsen 

Namens de organisatie hartelijk dank aan de 

deelnemers voor een fijne ontspannen middag. 

Eize Boonstra. 

Kroonjarigen mei 2018 

70 jaar: dhr B.A.M. Jansen 

 mevr. C.W.J.M. Jansen - van de Camp 

 

75 jaar: dhr. L.G.M. van Berkom 

 mevr. A.B.M. Hoefnagel-van Weert 

 mevr. J.M. van Vlijmen 

 

80 jaar: dhr. H.M. van Horne 

 dhr. A.H. van Veghel 

 

 

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: 
Nol van Vliet,  tel: (0412) 638038 

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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