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Agenda mei / juni 

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 boules-toernooi 

wo   6 juni 13.30 uur postzegelbeurs 

do   7 juni  KBO Ruwaard jarig 

ma 11 juni 14.00 uur inschrijven zomeractivi- 

   teiten, middagexcursies 

   en dagreis 

wo 20 juni 14.00 uur kienen 

wo 11 juli 14.00 uur kienen 

ma 30 juli 09.30 uur bestuursvergadering 

 

VAKANTIE VAN 23 JULI TOT 19 AUGUSTUS 

Soos is geopend van 13.00 uur tot 15.30 uur 

 

wo 15 aug 13.30 uur kienen 

ma 27 aug 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Zomerreisjes 2018 

De reiscommissie heeft niet stilgezeten in de 

afgelopen maanden: ook dit jaar organiseert 

KBO Ruwaard een drietal zomerreisjes met 

voor elk wat wils. We hebben twee halve dag 

excursies en een dagreis in de aanbieding! 

Woensdag middag 4 juli 2018 gaan we met 

eigen vervoer naar een kippenfarm in Haps 

voor een leerzame middag met als thema De 

kip of het ei, wie was het er eerst? Alle ge-

heimen van het kippenei worden onthuld! En 

u kunt nog wat proeven ook! Kosten € 18,00 

per persoon. 

Op woensdag 1 augustus kunt u ’s morgens 

of ’s middags, mee naar Middelrode. Dan 

gaan we op bezoek bij Jan Bissels, een kei in 

het vervaardigen van suikerwerken. Na een 

demonstratie met het verwerken van poe-

dersuiker en gekookte suikers, worden zijn 

creaties verloot onder de deelnemers. Kos-

ten € 10,00 p.p. Ook voor deze excursie: 

chauffeurs welkom! 

De jaarlijkse dagreis is op woensdag 29 au-

gustus. We gaan die dag, via een koffie 

adres in Wilp, met de bus naar de omgeving 

van Terwolde voor een schitterende rondrit 

langs de IJssel. Dan volgt er iets nieuws, 

althans voor de meesten van u: we eten ’s 

middags warm! Vanaf 12.15 uur staan de 

Dekselse Pannetjes klaar in restaurant Krie-

belz in Terwolde. Een belevenis! 

Na het middagmaal brengen we een bezoek 

aan het Nederlands Bakkerijmuseum in Hat-

tem. Om 17.00 uur rijden we weer richting 

Oss, om onderweg te stoppen in Harskamp 

voor een brood(!)maaltijd, uiteraard met 

kroket. We verwachten omstreeks 20.30 

weer aan te komen op het parkeerterrein 

voor d’n Iemhof. De dagreis kost € 59,00 per 

KBO-lid. Niet leden en introducés kunnen 

ook mee, als er plaats is. Zij betalen tien 

euro meer.  

 

U kunt inschrijven voor deze drie uitstapjes 

op maandag 11 juni 2018,  ’s middags 

vanaf 14.00 uur in onze soos in d’n Iemhof. 

De dames van de reiscommissie zullen u dan 

graag verwelkomen. 
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Jubileumtoernooi 
Jeu de Boules Toernooi 2018! 
Voor de senioren uit de Ruwaard  

Op dinsdagmiddag 29 mei wordt voor de 

vijfde keer het jaarlijk-

se individuele toernooi 

voor de liefhebbers van 

het spel Jeu de Boules 

gehouden. Dit zal ge-

speeld worden op de 

baan bij de Brederodestraat / Sterrebos.  

Elk jaar is het een gezellige ontmoeting en 

na afloop blijven de meesten nog gezellig 

eten in de Spil. 

Bij opgave graag mededelen of je (en je 

partner) ook blijft eten. 
 

We starten om 13.30 uur. 
 

Wilt u deelnemen aan dit toernooi dan kunt 

u zich vóór 20 mei opgeven bij:  
 

Ad Bolwerk tel. 635889  

bolwerk86@zonnet.nl  

Gerry van Erp tel. 06-15689909  

gerryvanerp@ziggo.nl   

Jo van Amstel tel. 481612 

vanamsteljo@gmail.com 

 

 

Samen uit eten  

Woensdag 23 mei 2018 om 18.30 uur 

worden we verwacht bij:  

Brasserie De Serre / rest. La Couronne 

in City Hotel, Raadhuislaan 43 in Oss. 

Gaat u weer mee?   De chef heeft voor ons 

het volgende keuzemenu samengesteld: 
 

Anti pasti:   

Ambachtelijke ham , Italiaanse worst soor-

ten, Gevulde groenten 

Brood, olijfolie, zeezout 
 

Espresso soepje 
 

*** 
 

Vis van de dag, geserveerd met aardappel-

mousseline en een beurre blanc saus 

Of 

Sukade zacht gegaard, Rode wijn, kruiden, 

eigen jus, geserveerd met lente groenten en 

pof aardappel 
 

*** 
 

Vanilleroomijs, advocaat , aardbeien en ge-

slagen room 

Of 

City Koffie: Koffie, advocaat en geslagen 

room 
 

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

sief niet genoemde 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 20 mei 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 ui-

teraard eveneens van harte welkom! 
 

Graag tot ziens op woensdag 23 mei 

2018!! 

Vriendelijke groeten Toos Jansen en Mariëlle 

Roos 

 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt 

opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  

voor 1 december bij de secretaris van KBO 

Ruwaard. Zijn adresgegevens staan hierna. 

Voor het lopende jaar blijft u de volledige 

contributie verschuldigd. 

 

mailto:bolwerk86@zonnet.nl
mailto:gerryvanerp@ziggo.nl
mailto:vanamsteljo@gmail.com
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Beknopt verslag algemene  

ledenvergadering 25 april 2018. 

Aanwezig waren 82 leden en 9 leden hadden 

bericht van verhindering gegeven. 

Bij de mededelingen werd gemeld dat er met 

het koor en de biljartclub een instellings-

beschikking is vastgesteld. 

Dit houdt in dat deze activiteitengroepen een 

eigen bestuur en kas hebben. Zij zijn wel 

verantwoording verschuldigd aan het hoofd-

bestuur. 

Op verzoek van Chris v.d. Berkmortel werd 

de instellingsbeschikking voorgelezen. De 

inhoud was nu voor iedereen duidelijk. 

De verslagen van de algemene ledenverga-

deringen d.d. 26 april 2017 en 16 augustus 

2017, alsmede het jaarverslag werden met 

dank aan de secretaris goedgekeurd. 

Opgemerkt werd hierbij dat we op 1 april 

535 leden hadden. 

Bij de vraag naar de voortgang van de 

nieuwe Iemhof vertelde Wiel, dat de plan-

nen onlangs weer gewijzigd (ingekrompen) 

waren. Er was een nieuwe tekening. Na de 

aanpassingen daarin was er onlangs weer 

een vergadering. Het bestuur van Stichting 

d’n Iemhof komt ruimte te kort. De plannen 

worden weer aangepast. Voorlopig is het 

begin van de bouw nog niet in zicht. 

Het financiële verslag geeft aan dat we, 

door een kostenpost van ruim negenduizend 

euro voor de jubileumviering en een tegen-

vallende bijdrage van sponsoren voor dit 

feest ruim vierduizend euro hebben moeten 

aanspreken van onze reserves. De kascom-

missie heeft de boekhouding in orde bevon-

den en vraagt de vergadering het bestuur  

décharge te verlenen over het boekjaar 

2017.  De aanwezigen geven met een ap-

plaus voor de penningmeester aan het hier-

mee eens te zijn. 

Voor de bestuursverkiezing waren er geen 

kandidaten voor voorzitter of penningmees-

ter aangemeld. De waarnemend voorzitter 

en de penningmeester krijgen 1 jaar respijt 

om naar nieuwe kandidaten te zoeken. 

Cor van de Vorstenbosch had zich als be-

stuurslid kandidaat gesteld. Hij werd met 

grote meerderheid van stemmen gekozen. 

Hierna kwam Tjeu van Hout, secretaris van 

de Stichting Wijkbus,  met een  

promotie van de Wijkbus. 

Routes en tijden werden duidelijk uitgelegd 

evenals  de kosten. Je moet lid worden om 

mee te kunnen. Om lid te worden kun je in 

de bus voor € 5 een inschrijfformulier kopen, 

daarmee is de eerste rit ook betaald. Daarna 

kost elke rit € 1,20. Interessant is dat  

maximaal een persoon, die geen lid is, voor 

€ 1,20 met je mee mag. 

Bij de rondvraag vroeg Peter Hessels oude 

telefoons, mobieltjes en inktcartridges in te 

leveren aan de bar voor stichting Hulp-

hond. 

Mieke Boonstra vroeg naar de reizen. De 

dagreis en de middagexcursies zijn al inge-

pland. 

Vera Verbeek vroeg naar de notulen van 

deze vergadering. 

Deze komen op de website van KBO-

Ruwaard. 

Op verzoek aan een van de bestuursleden 

kan men ook de geprinte versie krijgen. 

 

Jo van Amstel, waarnemend secretaris. 

 

 

Het klussenteam 

Misschien heeft u op zolder of ergens in een 

kast of koffer nog oude LP’s of singels liggen 

welke niet meer worden afgespeeld van 

vroeger omdat het tegen-

woordig alles digitaal is en 

niet meer en een platen-

speler wordt gedraaid. 

In ons klussenteam is er 

iemand die uw  Singels en 

LP’s   digitaal kan maken 

om toch nog weer eens te 

luisteren naar de muziek uit vergane jaren 

van vroeger. 

Wellicht beleeft u weer de herinnering van 

die tijden. 

Als u hier interesse voor heeft laat het dan 

weten aan onze coördinator van het klussen-

team. 

Coördinator: Chris Jansen  
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Kroonjarigen juni 

65 jaar:  mevr. J. Boogaard 

 mevr. A.W.J. van der Heijden  

 mevr. W.F.J.M. Lankreijer,  

 

75 jaar: mevr. M Henzen-Biggelaar  

 mevr. G.J. Hundertmark 

 

80 jaar: dhr. A.P.J.M Dekkers 

 dhr. L.G. Kevenaar  

 mevr. E.A.M. Minke 

 

85 jaar: mevr. J.A. Debets - Haarman 

 

90 jaar:dhr. A.H.A. Soppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Jo van Amstel,  tel: (0412) 481612 

Schaepmanlaan 496   5344 BP Oss 

vanamsteljo@gmail.com 

Penningmeester:  

Tonn Broeksteeg,  tel: (0412) 640418 

Bankrekening: KBO-Ruwaard 

NL48 RABO 0170 4355 63  

tonnoss@ziggo.nl 

2e secretaris: 
C van den Vorstenbosch  tel: (04120) 637340 

cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl 

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 

 

http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:info@kbo-ruwaard.nl
mailto:wjm.janssen@zonnet.nl
mailto:vanamsteljo@gmail.com
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl
mailto:tonnievanhoorn@hotmail.com
mailto:redactie@kbo-ruwaard.nl
mailto:jo-romme@ziggo.nl

