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Agenda juni/juli/augustus 

wo 20 juni 14.00 uur kienen 

wo   4 juli  kippenfarm in Haps 

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   1 aug  Jan Bissels in Middelrode 

wo 15 aug 13.30 uur kienen 

ma 27 aug 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 29 aug  dagreis langs de IJssel 

 

 

 

Nieuwe ledenpassen 
Volgens eerdere berichten 

zouden de oude ledenpas-

sen geldig zijn tot eind 

maart. Nieuwe leden kre-

gen en krijgen een voorlo-

pige ledenpas. 

De definitieve nieuwe ledenpas komt pas 

eind dit jaar. 

Eerst moet de algemene vergadering van 

KBO-Brabant beslissen wat voor soort pasje 

ze gaan gebruiken. 

Als daarvoor gekozen is, moet dit nader uit-

gewerkt worden. 

Dit heeft tot gevolg dat de nieuwe passen 

pas eind dit jaar komen. 

Tot die tijd blijft de oude pas nog geldig, 

want om nu alle passen te vervangen door 

voorlopige ledenpas kost veel te veel geld en 

geeft te veel rompslomp. 

Jo van Amstel, ledenadministratie. 

 

 

Jeu de boulesdag 
Op woensdag 11 juli 2018 organiseert KBO 

Kring Oss een Jeu de Boules evenement. 

Aanvangstijd van de wedstrijden is 10.00 

uur, deelnemers moeten zich melden om 

9.30 uur. 

Er wordt gespeeld op de banen van Boules 

de Boeuf, sportpark Rusheuvel te Oss ingang  

Macharenseweg. 

De kosten voor KBO-leden bedragen € 3,00. 

Dit is incl. lunch. 

Indien er nog ruimte over is kunnen ook niet 

leden deelnemen. De kosten 

bedragen voor hen € 10,00. 

Opgave kan gedaan worden tot 22 juni bij Jo 

van Amstel, Schaepmanlaan 496, onder 

overlegging van het inschrijfgeld. 

Op 22 juni is er gelegenheid tot inschrijven 

in de soos van 14.00 tot 15.00 uur. 

 

 

Vrijwilligersavond 
Het was weer een gezellige avond,  binnen-

komst lekker koffie met heerlijke vla. 

Daarna konden we vrij drinken, er stonden 

weer leuke bloementjes op tafel . 

En bij binnen komst kregen we allemaal een 

lotje. voorde gratis loterij. 

Er waren leuke prijsjes, een pluimpje voor 

die de prijsjes hadden gemaakt. 

de vrijwilliger van het jaar werd bekend ge-

maakt ,en dat was dit jaar.  

Sandra Broeksteeg  ze was erg verrast dat 

zij het was geworden. 

Het was weer een leuke avond. 

Ria 
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Nieuwe Europese privacy-

wetgeving. 
Per 25 mei treedt de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in werking. 

Ook wij als KBO afdeling hebben hier mee te 

maken. Onze ledengegevens beheren wij via 

LeaWeb, het ledenadministratieprogramma 

van KBO-Brabant. Deze gegevens worden 

beheerd door onze secretaris. Ook de pen-

ningmeester heeft toegang tot de gegevens 

om de incasso‟s te kunnen doen alsmede de 

2e secretaris.. Verder heeft niemand toe-

gang. 

Van elk lid van onze afdeling registreren wij: 

Lidnummer, voornaam, voorletters, achter-

naam, adres, postcode en woonplaats, tele-

foonnummer, emailadres, soort lid (gewoon 

lid, gastlid of abonnee), geslacht, geboorte-

datum, datum lidmaatschap vanaf, datum 

lidmaatschap tot, bankrekeningnummer. 

Verder leggen we vast of de persoon het 

blad Ons en de nieuwsbrief ontvangt en wie 

de bezorger is, van welke werkgroepen (be-

stuur, bezorger, belastinginvuller, etc.) het 

lid deel uitmaakt en gegevens van de laatste 

betalingen van contributie, busreis, etc. 

Conform de nieuwe wetgeving hebt u het 

recht op inzage, correctie en verwijdering. 

Wanneer u inzage wilt van de gegevens die 

wij van u hebben opgeslagen, meldt u dan 

bij onze secretaris. 

 

 

 

Samen eten 
Op veler verzoek gaan wij deze keer eten bij 
Proeflokaal Bregje, Euterpehof 4,  

5342 CW Oss op woensdag 20 juni 2018 
om 18.30 uur. 

Op woensdag serveert Proeflokaal Bregje 
een 3 gangen keuzemenu voor € 12,50 
pp met vrije keuze uit de gehele kaart. 

De drankjes, ook water, zijn exclusief .  
U kunt op  

http://www.proeflokaalbregje.nl/menukaart  
een kijkje nemen in de kaart. 
 

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. 
 

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! 
 

Mocht u problemen hebben met vervoer: 
neemt u dan ook even contact op met ons. 
Mogelijk kunnen wij iets regelen tegen een 

schappelijke vergoeding. 
Wilt u meegaan? U kunt zich hiervoor opge-

ven tot uiterlijk zondag 17 juni as 19.00 uur 
bij: Toos Jansen 0412 625700 of  

Mariëlle Roos 0412 637495 
Graag tot ziens op woensdag 20 juni as 
Vriendelijke groeten  

Toos Jansen en Mariëlle Roos 

 

 

OPROEP  van het  Klussenteam 

KBO Ruwaard 
Helaas heeft een van onze 

medewerkers ons per 1 ja-

nuari  verlaten en wij zijn op 

zoek naar een vervanger die 

ons team weer kan verster-

ken om onze leden behulpzaam te zijn om 

klusjes te klaren bij leden thuis. 

Wij zijn op zoek naar iemand die voor onze 

leden het sanitair kan onderhouden en even-

tueel ook andere  kleine klusjes kan klaren. 

Wie voelt zich geroepen?? 

Neem dan contact op met onze coördinator. 

Chris Jansen 

Telf. 0412-636271 / 0625201450 

 

In memoriam 
Op 27 mei 2018 hebben we afscheid 

moeten nemen van Ann Weinberg-

Bakels. 

Ann heeft voor KBO Ruwaard veel be-

tekend als het ging om aanleveren van 

materiaal voor het nieuwsblad en de 

website. Ik kan mij ook nog herinneren 

hoe zij vol passie sprak over de  

Japanse bezetting in Indië. 

Wij wensen Fred, Mike en familie heel 

veel sterkte toe. 

http://www.proeflokaalbregje.nl/menukaart
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Jeu de Boules jubileumtoernooi  

op dinsdag 29 juni 2017 

Marion van Hasselt met 1 punt 

voorspong knappe winnares. 

‟s Middags om kwart over een was het ver-

zamelen voor het 5e jeu de boules toernooi 

van de KBO-Ruwaard i.s.m. De Sterrebos. 

Het was drukkend warm en de weersvoor-

spelling was niet al te best. Regen en on-

weersbuien. 

Gelukkig bleef het slechte weer uit en van de 

33 opgegeven deelnemers waren er 29 pre-

sent. Na de loting voor de 1e ronde werd er 

naar hartenlust gespeeld.  

Het spelschema was vernieuwd. Elke ronde 

duurde exact 22 minuten. Als de 10 dan nog 

niet bereikt was, klonk het fluitje en de lig-

ging van de ballen op dat moment bepaalde 

de eindstand. Er was dus een gelijke stand 

mogelijk. Dit had zijn uitwerking in de vrij 

lage totaalscores 

op het eind. 

Met het verstrij-

ken van de ron-

des zwakte het 

tempo door de 

oplopende hitte 

wel enigszins af, maar werd er toch nog 

steeds met volle inzet gestreden.   

Na de laatste partij(, het laatste fluitsignaal) 

kon de balans worden opgemaakt en de prij-

zen, geschonken door de KBO, de Sterrebos 

en Ben v.d. Camp, verdeeld worden. 

Marion van Hasselt behaalde met het totaal 

van 9 pluspunten de hoogste score.  

Zij mocht de wisselbeker en de 1e prijs in 

ontvangst nemen.  

Adriaan van de Biggelaar en Sjaan Hemmen 

werden met 8 punten gedeeld  tweede en 

Leo Kevenaar en Mien Mutsaers met 7 pun-

ten gedeeld vierde.  

Na afloop ging iedereen weer gezellig eten in 

“De Spil” bij de Sterrebos. 

Daar werd gezellig nagekeuveld over deze 

zeer geslaagde middag. 

Gelukkig ging bijna iedereen op tijd naar 

huis, want donkere wolken pakten zich sa-

men en toen begon de “zondvloed” met don-

der en plensregens. 

Hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun 

sportieve inzet. 

De commissie: 

Sonja Haven, Ad Bolwerk, Gerry en Tini van 

Erp en Jo van Amstel. 

 

 

5-daagse reis naar Sauerland 
We waren „s morgens om half negen ver-

trokken  

vanaf de Sterrebos met Geffen en Lith en 

dat was gokken. 

Zou het klikken? Maar dat voelde goed. 

We hebben hele leuke mensen ontmoet. 

‟t Was een reis om nooit meer te vergeten. 

Dat Sauerland zo mooi kon zijn heb ik nooit 

geweten. 

Ook het hotel was fantastisch en het eten 

geweldig goed 

en iedere dag een verrassingstoet. 

We hebben héél veel gezien onderweg 

en hadden ook een chauffeur met veel uit-

leg. 

En iedere dag een thema-avond in het hotel, 

heel gezellig zo samen, voor herhaling vat-

baar dat weet ik wel. 

Je kon glaasjes pakken, zo veel als je wilde 

hoor 

en niemand hoefde de knip te pakken hier-

voor. 

Dus het was iedere avond een gezellige boel 

met z‟n allen 

ja, ‟t is ons als Ossenaren met Geffen en Lith 

heel goed bevallen. 

Dus voor herhaling vatbaar, 

maar dat is iets weer voor het volgend jaar!! 

Ria Reijkers 

 

 

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. 
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Rabobank - clubkas –  
campagne. 
De Rabobank stelt 
elk jaar een bedrag 

ter beschikking voor 
clubs om hun kas te 
spekken. 

Dit jaar zijn we, om zoveel mogelijk hiervan 
mee te krijgen, een samenwerking aange-

gaan met Tafeltennisvereniging Return.  
Als ieder lid twee stemmen uitbrengt op de 
eigen KBO en 2 op Return, dan kan nog een  

5e stem aan een ander gegeven worden. 
Heb je een betaalrekening bij de Rabobank, 

dan kun je lid worden. Ga naar Rabobank lid 
worden, en je kunt zo je lidmaatschap aan-

vragen of bel 0412-457777. 
Hebt u een en/of rekening, dan kan uw part-
ner ook lid worden. Die mag dan ook stem-

men en dat telt mooi dubbel. 
Om te kunnen en mogen stemmen moet u 

voor 1 september a.s. lid worden van de 
bank. 
Heeft u vragen hierover kunt u contact one-

men met onze secretaris. 
Wij rekenen op uw steun. 

Bestuur KBO-Ruwaard en TTV. Return. 
 

 
 

Kroonjarigen juli / augustus 
65 jaar: mevr. A.W.M. van Brunschot 

 mevr. A.M. Mali  

 

70 jaar: dhr T.J.M. van der Veeken  

 

75 jaar: mevr. H.J.M. Ouwens 

 dhr. T.J. Maarschalk  

 

80 jaar: mevr. J.J. van Bergen-Elberse 

 mevr. A.J.H. van Lent–Cornelissen 

 dhr. J.A. van Berkel 

 dhr. A.W.F. Sieben 

 dhr. R.E. Weber 

 dhr. J.A. van Zutven  

 

85 jaar: dhr. J.H. Bakkum 

 dhr. A.P.C. van der Burg 

 mevr. G. Spijker-v.d.Houven,  

 

90 jaar: mevr. P. van Heeswijk 

 

Vakantietijd 

In verband met de vakantietijd ontvangt u in 

de maand juli geen Ons en geen Nieuwsblad. 

Het bestuur KBO Ruwaard wenst u allen een 

fijne vakantie toe. 

 

 

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 
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