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Agenda 

wo 15 aug 13.30 uur kienen 

ma 27 aug 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 29 aug  dagreis langs de IJssel 

 

wo   5 sep 14.00 uur postzegelbeurs 

wo 12 sep 19.00 uur opening seizoen 

vr 14 sep 10.00 uur jaarvergadering  

   biljartver. “Ruwaard” 

wo 19 sep 14.00 uur kienen 

ma 24 sep 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Gezocht: bestuursleden 

Zoals u wellicht weet heeft de KBO Ruwaard 

sinds de laatste jaarvergadering geen voor-

zitter. 

Ook de penningmeester is respijt verleend 

voor een jaar. 

Daarom deze oproep: 

Weet u of kent u iemand, die in aanmerking 

zou kunnen komen voor de functie van voor-

zitter of penningmeester, laat dit dan weten 

aan het bestuur. Wij kunnen dan gaan pra-

ten met degene en vragen of hij/zij een kan-

didaat zou willen zijn. 

 

 

Excursie suikerwerkexpert 

Woensdag 1 augustus gingen we met 20 

mensen naar Middelrode, waar Jan ons op-

wachtte met koffie , thee en zelfgemaakte 

soesjes en gebak. 

Ook waren er truffels en heerlijke meloen. 

De demonstratie was geweldig, wat hij alle-

maal van suiker kan maken: 

Een zwaan, hartjes, een baby en hele mooie 

roosjes en bloemen. 

De roosjes op de bruidstaart van Alexander 

en Maxima heeft Jan ook gemaakt. 

Na verloting van al die mooie figuren ging 

een ieder ook nog met een mooie roos vol-

daan naar huis. 

Het was weer een succes-middag 

Ria Reijkers 

 

 

 

Fiets- en wandeldagen 

De ANWB organiseert in samenwerking met 

Stichting Brabantse Natuurpoorten en KBO-

Brabant fiets- / wandeldagen. Op  zaterdag 

1 september is Natuurpoort de Heksenboom 

in Sint Anthonis hét startpunt voor een 

prachtige wandel- of fietstocht. 

Wat bieden we?  

• Prachtige tochten door de Brabantse na-

tuur 

• Start tussen 10.00 uur en 14.00 uur 

• Deelname is gratis en aanmelden is niet  

 nodig 

• ANWB- en KBO-Brabant-leden krijgen op  

 vertoon van hun pas een goodiebag  

• Kinderen krijgen een verrassing 

• Voldoende horeca en parkeergelegenheid  

 aanwezig 

• Informatie over de natuur en route 

Fiets of wandel je liever niet alleen, sluit dan 

aan bij een groep. Om 11.00 uur staan 

ANWB-vrijwilligers klaar om de fiets- en 

wandeltocht te begeleiden. 

Meer informatie: 

www.natuurpoorten.nl/anwbtochten 

 

 

http://www.natuurpoorten.nl/anwbtochten
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Bent u al bekend met: Maashorst Op de Fiets 

26 augustus • 45 kilometer genieten • 4 

startlocaties • 13 deelnemende Maashorst 

Betrokken Ondernemers • laatste zondag 

van augustus • WIN díe E-BIKE • voorin-

schrijving gestart op  

www.maashorst-events.nl 

Naast het genieten van alles wat onze mooie 

Maashorst te bieden heeft, is er ook de mo-

gelijkheid om deel te nemen aan een pop-up 

lunch die op de route plaatsvindt. Daarnaast 

dingen alle deelnemers mee naar een aantal 

leuke prijzen waaronder een heuse e-bike! 

Kortom; reden genoeg om zondag 26 augus-

tus Op díe Fiets te springen en mee te 

doen! De voorinschrijving is gestart: kijk 

op www.maashorst-events.nl of deel ons 

evenement op uw social media als Facebook! 

Namens de organisatie van Maashorst 

Events 

Met vriendelijke groet, 

Rian van Schijndel 

06-20817716  (Kantoor 0412-795170) 

 

 

Rabobank - clubkas – campagne. 
 

Geld schenken aan de club. 
 

Hoe werkt dit ! 

 
De Rabobank stelt elk jaar een bedrag ter 

beschikking voor clubs om hun kas te spek-

ken. 

 

Elk lid van de Rabobank krijgt in sep-

tember een stembiljet, waarop men 5 

stemmen uit kan brengen op clubs en instel-

lingen. Hoogstens 2 per club. 

Elke stem brengt ca. € 5 op. 

Brengt u twee stemmen uit op KBO-

Ruwaard, dan ontvangen wij dus ca € 10 van 

de Bank. 

 

Heb je een betaalrekening bij de Rabo-

bank, dan kun je lid worden. Ga naar Ra-

bobank lid worden, en je kunt zo je lidmaat-

schap aanvragen of bel 0412-457777. 

Hebt u een en/of rekening, dan kan uw 

partner ook lid worden. Die mag dan ook 

stemmen en dat telt mooi dubbel. 

 

Het lidmaatschap van de Rabobank is 

gratis. Als u lid wordt krijgt u wel aparte 

post, waarin ook nog bepaalde aanbiedingen 

staan. 

 

Dit jaar zijn we 

weer, om zoveel 

mogelijk hiervan 

mee te krijgen, 

een samenwer-

king aangegaan 

met Tafelten-

nisvereniging 

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. 

Om te kunnen en mogen stemmen moet u 

dus lid worden van de bank. 

Wij rekenen op uw steun. 

Bestuur KBO-Ruwaard en TTV. Return. 

 

 

                                                      

Mededeling van het klussenteam 

Misschien heeft u nog oude of 

nieuwe foto’s liggen, of heeft u 

nog albums waar niet vaak 

meer in wordt gekeken om de 

glorie van vroeger weer te 

herleven, of heeft u nog dozen dia’s op 

zolder liggen welke weinig worden bekeken 

omdat het best veel werk is, 

Dan hebben wij voor u de oplossing 

We hebben namelijk de mogelijkheid op uw 

foto’s of dia’s te digitaliseren en ze dan op 

een DVD te branden zodat u deze met 

behulp van een dvd speler deze op uw tv 

kan bekijken. Als u hiervoor intereresse 

heeft laat het dan weten aan onze 

coördinator 

Kosten voor al deze klussen is altijd in 

overleg met u.  

Coördinator:  Chris jansen 

0412-636271  of  06-25201450 

https://maashorst-events.us15.list-manage.com/track/click?u=42682f86bef5d3d55c90d6eb9&id=4d8ea126ad&e=834cba7e03
https://maashorst-events.us15.list-manage.com/track/click?u=42682f86bef5d3d55c90d6eb9&id=bb3c3ee1a3&e=834cba7e03
http://www.maashorst-events.nl/
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Driedaagse reis naar Valkenburg: 
 
dinsdag 25 september 2018 tot donderdag 27 september  2018 

 
 
Brabant Express heeft, in samenspraak met ons, KBO Geffen, Lith en de Ruwaard een driedaagse 
reis in elkaar gezet waarbij we veel moois zien van Limburg en een bezoek brengen aan de Duitse 
stad Aken.  
 

Reisdoel: 
Hotel Schaepkens 
Nieuweweg 40-44 
6301 EV VALKENBURG 
 

Prijs per persoon in 2-persoons kamer bedraagt EUR 261,00 
Prijs per persoon in 1-persoons kamer bedraagt EUR 306,00 
Bovenstaande prijzen gelden bij minimaal 25 deelnemers 
Bijzonderheden opdracht 
Bovenstaande prijs is inclusief: 
- Reis en annuleringsverzekering. Indien u die zelf al heeft, kunt u 23 euro van het     bedrag aftrek-
ken. 
- vervoer per luxe touringcar 
- 2 hotelovernachtingen o.b.v. half pension (ontbijt en diner) 
- koffiestop (2x koffie of thee) met Limburgse Vlaai op dag 1 
- bezoek/rondleiding Mergelrijk (Valkenburg) op dag 1 
- plattegrondjes binnenstad van Aken op dag 2 
- bezoek/rondleiding Klooster Wittem inclusief lunch op dag 3 
- rondrit Zuid-Limburg o.b.v. gids op dag 3 

- afscheidsdiner in Soerendonck bij “Chez Antoine” 

 

U kunt deelnemen door  uiterlijk 20 augustus a.s.  Uw betaling te verzorgen op 
bankrekening NL82RABO0111003342 ten name van KBO Reizen, Geffen. 
Vermeldt aub ook Uw adres bij de betaling!!!!!!!! 
 

Graag bijgevoegd inschrijfformulier inleveren bij een van de onderstaande adressen: 

 Ton Jonkers, Simon vd Bergstraat 6 

 Tineke Willemse, Vlijmdstraat 19 

 Of ingevuld formulier terugmailen naar ttwillemse@home.nl  
 
 
Wij wensen u een fijne reis in het prachtige Limburg. 
 
De reiscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ttwillemse@home.nl


4 

 

Sluiting Soos 

Het bestuur heeft besloten dat als het 

KNMI in de Bilt aangeeft dat de tem-

peratuur voor deze regio 35 graden of 

hoger wordt is de soos gesloten is. 

 

 

Kroonjarigen september 

65 jaar: mevr. M.M. Ceelen-Gremmee,  

 

70 jaar: mevr. J.C.H. Cuppen - v. Lent  

 mevr. E.J. Megens - Schraven 

 

75 jaar: mevr. C. Albers-van Hulsentop  

 

80 jaar: mevr. J.B.A. van den Broek- 

        Gijsbers  

 mevr. W.P.A. de Jonge-Janssen  

 dhr. J.J. Tode  

 

85 jaar: mevr. M.P.J. van den Eertwegh  

 

90 jaar: dhr. H.T.D. Plattel  

 Dhr. G. Sozef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en ledenadministratie: 
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: 
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 35, 5344 AR Oss    (0412) 647900 
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