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Agenda 
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 

di 25 sep 09.30 uur bestuursvergadering 

 

wo   3 okt 14.00 uur postzegelbeurs 

zo   7 okt 14.30 uur concert Ons Genoegen 

wo 17 okt 14.00 uur kienen 

zo 28 okt  einde zomertijd  

     (klok terug) 

ma 29 okt 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Opening seizoen 2018-2019 
Woensdag 12 sept 2018 organiseren wij de 

openingsavond in de grote zaal van D’n Iem-

hof. Wij hopen dat het een gezellige avond 

wordt voor onze leden met hun partner. Gezel-

lig napraten over het afgelopen seizoen en ho-

ren wat er allemaal staat te gebeuren in het 

nieuwe seizoen. 
 

Koffie met iets lekkers zal die avond niet ont-

breken en er zijn uiteraard ook lekkere hapjes 

en drankjes. 

Bovendien nog een mooie loterij en dat alle-

maal gratis. 

U bent vanaf 19.15 uur welkom in de zaal waar 

de opening geschiedt om 19.45 uur door onze 

interim voorzitter Wiel Janssen. 

De avond wordt muzikaal opgeluisterd door Ad 

Verhagen met zijn accordeon. 

We hopen op een grote opkomst, dus heel 

graag tot ziens op 12 september. 

De activiteitencommissie. 

 

 

Stem op KBO-Ruwaard 
Alle leden van Rabobank 

Oss Bernheze brengen één 

maal per jaar hun stem-

men uit voor de Rabobank 

Clubkas Campagne. Dit 

jaar gebeurt dat van 11 september t/m 24 

september 2018. Ieder lid ontvangt vijf 

stemmen en kan zelf bepalen op welke vereni-

gingen hij/zij zijn/haar stemmen uitbrengt.  

Dit jaar is er wel een grote wijziging. 

Er kan maximaal één stem op dezelfde 

vereniging worden uitgebracht.  

Voorheen was dat 2. En alle vijf de stemmen 

dienen uitgebracht te worden. 

Er zijn veel goede doelen om uw stem op uit te 

brengen, maar stem ook graag eenmaal op 

tafeltennisvereniging return, waarmee wij 

samenwerken. 

In ons vorige nieuwsblad stond over het lid 

worden meer. Voor dit jaar kunt u zich niet 

meer als lid aanmelden. 

U bij voorbaat dankend voor uw stem. 

Het bestuur. 

 

De nieuwe ledenpassen zijn op 

komst. 
Eind september komen 

de nieuwe ledenpassen. 

Tot die tijd worden er geen 

nieuwe passen meer aan-

gemaakt. 

De ledenpassen worden 

begin oktober bij u be-

zorgd,  

tezamen met ons Nieuwsblad. 

Uw oude pas blijft dus nog even geldig.  

 

Jo van Amstel, ledenadministratie 
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Liederentafel 
Op donderdag 13 September is het weer zo-

ver. Het nieuwe liederentafel seizoen gaat van 

start. 

Natuurlijk 

weer boorde-

vol liedjes van 

vroeger en 

nu, die er om 

vragen om meegezongen te worden. 

En natuurlijk kan dat bij ons. De opbrengst van 

de loterij afgelopen mei was bedoeld voor de 

Stichting Wensambulance Brabant.  In de eer-

ste pauze van de komende liederentafel kun-

nen we de mensen van de wensambulance een 

mooi bedrag overhandigen.  Ook zullen zij ver-

tellen over het prachtige werk wat zij doen. 

Bent u erbij op donderdag 13 september a.s.? 

Iedereen is welkom! 

Cultureel Centrum D’n Iemhof 

Zaal open 19.30 uur. 

Aanvang 20.00 uur. 

Toegang: Gratis 

 

 

Samen eten 

Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten op 

woensdag 19 september 2018 om 18.30 

uur bij Restaurant Gossimijne aan de 

Burgwal 13 in Oss. Men heeft voor ons een 

keuzemenu samengesteld, Hierbij worden 

frietjes en/of gebakken aardappeltjes èn war-

me groenten geserveerd. De kosten bedragen 

€ 22,50 pp exclusief drankjes. 

 

Voorgerechten 

Carpaccio; van de meest smaakvolle runder-

zijlende met oude kaas, spekjes, pitjes en 

olijfolie 

Of   Bourgondische Salade; Salade van Bour-

gondische beenham en het allerbeste van het 

boerenland 

Of   Noorse garnalen cocktail; een gemengde 

salade met noorse garnalen en cocktailsaus 

Of   Romige tomatensoep; met room en balle-

tjes 

 

Hoofdgerechten 

Zacht gegaarde Zalmfilet; met citroen en knof-

look 

Of   Gossi trio; chicken on the nail, spiesje 

varkenshaas en javaanse sate. 

Of   Beef Buffalo; geroosterde stukjes gemari-

neerde runderhaas op een spies, geserveerd 

met Gossi saus. 

Of   Sate van de Haas; met huisgemaakte sa-

tésaus en versgebakken kroepoek 
 

Nagerechten 

Chocolade mousse 

Of   Créme Brulée; dé klassieker 

Of   Dame blanche; 3 bollen vanille ijs met 

chocoladesaus en slagroom 

Of   Grand Dessert; een uitgebreide selectie 

van onze overheerlijke desserts, voor wie niet 

kan kiezen. 

 

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

sief drankjes  

Wij vinden het erg prettig als u weer meegaat.  

Met eventuele dieetwensen kan rekening wor-

den gehouden als u deze alvast bij reservering 

doorgeeft. 

Is uw vriend of vriendin (nog) geen lid van 

KBO? In uw gezelschap mogen zij toch mee !! 

Leden van andere KBO-afdelingen zijn uiter-

aard 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 u hiervoor opgeven 

tot uiterlijk zondag 17 september as 19.00 uur 

bij Toos Jansen 0412 625700 of Mariëlle Roos 

0412 637495 

Graag tot ziens op woensdag 19 septem-

ber a.s. 

Vriendelijke groeten  

Toos Jansen en Mariëlle Roos 
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40 jaar ”Ons Genoegen” 
In 1977 richtte de toenmalige voorzitter van 

KBO – de heer Tonino – het bejaardenkoor 

Ruwaard op. Na enig bestuurlijk gedoe begon 

het koor op 2 augustus 1978 onder de heer 

Wouters als voorzitter en dirigent en frater de 

Rooij als organist. In 1979 kreeg het koor de 

naam “zangvereniging Ons Genoegen”. In dat-

zelfde jaar werd o.l.v. de gebroeders Henk en 

Piet van der Sanden een plaat opgenomen, 

waarvan de opbrengst naar de speeltuin Ru-

waard ging. Tot november 1981 vonden de 

repetities plaats in het klooster in de Ruwaard, 

daarna in de kelder van d’n Iemhof en nog la-

ter in de Scheppingskerk.  

 

 

 
 

 

 

 

Toen de Scheppingskerk werd verbouwd kwa-

men we weer in d’n Iemhof terecht, waar we 

nog steeds op woensdagochtend repeteren.  

In de loop der jaren hebben diverse dirigenten 

het koor geleid.  

Sinds februari 2000 staat het koor onder de 

muzikale leiding van de heer Henk van der 

Sanden, die de kwaliteit van het koor omhoog 

heeft gebracht. Wij bestrijken een groot deel 

van het muzikale landschap: klassiek, opera, 

operette, musical en evergreens.  

Dankzij de onvermoeibare inzet en het enthou-

siasme van Henk zijn wij in staat op zondag 7 

oktober a.s. een jubileumconcert te geven, dat 

de toets van elke kritiek kan doorstaan. De 

internationaal bekende sopraan Francine van 

der Heijden zal met haar optreden het concert 

opluisteren. Het begint om 14.30 uur in d’n 

Iemhof. De zaal is vanaf 14.00 uur open. Kaar-

ten á € 7,50 zijn te verkrijgen bij de bar in de 

soos, maar ook bij Boekhandel Derijks en Bru-

na in Winkelcentrum de Ruwert. 

 

 

 

Kroonjarigen oktober 
70 jaar: mevr. G.J.M. Geurts  

 mevr. A.W. Molleman  
 

75 jaar: dhr. E. Boonstra  
 

80 jaar: mevr. C.M. Heisen-Bongers  
 

90 jaar: mevr. R. Nagelgast - Suyker  

 

 

 

 

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 lopende jaar blijft u de volledige con-

tributie verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet op de privacy 

KBO Ruwaard heeft een eigen website. Op 

deze site staan onder de noemer FOTOGA-

LERIE een groot aantal albums waarin fo-

to’s zijn opgenomen van KBO-leden. 

Ook is er tijdens de laatste uitstapjes een 

aantal foto’s gemaakt, waarvan de bedoe-

ling is om deze op de website te plaatsen 

van KBO Ruwaard. 

In het kader van de wet Algemene Veror-

dening Gegevensbescherming (AVG) moet 

u toestemming gevraagd worden om plaat-

sing. 

Mocht u bezwaren hebben tegen het plaat-

sen van uw foto laat u dat dan weten aan 

de redactie van het nieuwsblad. 
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Open avond bij DIGIBUURT 
Bij het digitale kenniscentrum DigiBuurt in Oss 
is voorlopig elke maandagavond (19-21.00 
uur) een open inloopavond. 

Als u vragen heeft over of problemen met uw 
TABLET, uw COMPUTER of ook met uw 
SMARTPHONE kunt u zonder afspraak bij ons 

binnenkomen, van maandag t/m vrijdag, maar 
dus nu ook op maandagavond. De toegang is 

gratis! 
Ook als u informatie 
wilt inwinnen over onze 

1-op-1 lessen dan kunt 
u dat natuurlijk daar 
ook doen. Zelfs als u 

alleen maar eens bin-
nen wilt kijken: u bent 
van harte welkom! 

Adres: achterzijde cult.centrum de Binnenstad, 
St Barbaraplein, Oss centrum. tel 626 467 
alle info kunt u vinden op www.digibuurt.nl  
 

Bij de KBO-Ruwaard zelf hebben we ook nog 
enkele docenten die u bij problemen met de 

laptop of tablet kunnen helpen. 
Neem hiervoor contact op met  

Jo van Amstel, (0412) 481612 

 

 

Voorlichtingsdag  

inbraakpreventie  
Woensdag 24 oktober organiseert Wijkstichting 

Rucrea samen met de partners Politie, Brabant 

Zorg, Brabant wonen, Brandweer Oss, KBO,  

en CCV een voorlichtingsdag over inbraakpre-

ventie. 

Voor onze oudere bewoners 's middag van 

14.30 tot 16.30 uur in de grote zaal van ’n 

Iemhof 

Hier zal vooral aandacht worden besteed aan 

de babbeltruc en insluiping/inbraakpreventie. 

Natuurlijk zijn alle bewoners hierbij ook van 

harte welkom. 

Voor alle bewoners 's avonds van 19.30 uur tot 

21.30 uur in de grote zaal van d'n Iemhof. 

Hier ligt de nadruk op inbraakpreventie.  

Het CCV ( Centrum voor Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid ) en onze wijkagenten geven u 

adviezen en tips over wat u kunt doen om het 

inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken. 

Wij hopen u deze middag en/of avond te mo-

gen ontmoeten. 

 

 

 

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 en ledenadministratie 

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: 
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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