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Agenda 

wo   3 okt 14.00 uur postzegelbeurs 

zo   7 okt 14.30 uur concert Ons Genoegen 

ma   8 okt 14.00 uur inschrijven reisjes 

   zie verder in dit blad 

wo 17 okt 14.00 uur kienen 

wo 24 okt 14.30 uur voorlichting  

    inbraakpreventie 

zo 28 okt  einde zomertijd  

     (klok terug) 

ma 29 okt 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 31 okt  bezoek 2e kamer 

 

wo   7 nov 14.00 uur postzegelbeurs 

vr 16 nov 14.00 uur feestmiddag leden 

    biljartvereniging 

wo 21 nov 14.00 uur kienen 

ma 26 nov 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 28 nov 14.00 uur pakjes maken 

     sinterklaas 

 

Bezoek Tweede Kamer:  
Woensdag 31 oktober gaan we op bezoek bij 

René Peters in de Tweede Kamer. 
10.30 uur vertrekken we van Geffen naar 

Den Haag, waar we rond 13.30 uur hopen te 
arriveren bij de Tweede kamer. 
13.00 -16.00 uur: bezoek René Peters, rond-

leiding tweede kamer en Binnenhof. 
Om 16.00 uur vertrekken we naar Geffen en 

hopen rond 18.15 uur bij ’t Akkertje 2.0  aan 
te schuiven voor een lekker diner. 
Indien u mee wilt, graag voor 9 oktober 

aanmelden door middel van 40 euro over te 

maken op: bankrekening 

NL82RABO0111003342 t.n.v. KBO Reizen. 

Bij minder dan 30 aanmeldingen gaat de reis 

niet door en krijgt u uw geld terug. 

 

 

Correctie in de jaarplanning  
 

Toneel:  Dinsdag      9 april 

  Woensdag 10 april 
 

 

 

Voorlichting inbraakpreventie 

Woensdag 24 oktober organiseert Wijk-
stichting Rucrea samen met de partners, 

Politie, Brabant Zorg, Brabant wonen, 
Brandweer Oss, KBO en CCV een voorlich-
tingsdag over inbraakpreventie. 

Voor onze oudere bewoners  
's middag van 14.30 tot 16.30 uur  

in de grote zaal van d ’n Iemhof. 
Hier zal vooral aandacht worden besteed aan 

de babbeltruc en insluiping- / inbraak- 
preventie.  
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 Criminaliteits-
preventie en Veiligheid ) en onze wijk-

agenten 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 mogen ontmoeten. 

 

 

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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10e Berghemse bridgedrive 

Datum:  vrijdag 26 oktober 2018 

Plaats: de Berchplaets in Berghem 

Programma: 13.00 uur ontvangst. 

13.30 uur aanvang eerste ronde. 

Rond 17.00 uur prijsuitreiking. 

Kosten € 20,00 per paar. 

Sluiting inschrijfdatum 10 oktober 2018,  

vol is vol. 

Opgeven per mail: buvigo@caiway.nl 

Of via telefoon: Will Megens, 0412 402351 

Rek.nr. NL77RABO0106514660 t.n.v. 

t.n.v.: Bridgeclub De Herfstzon Berghem. 

Uw inschrijving gaat in als uw betaling bin-

nen is. 

Vermeld duidelijk uw naam, die van uw 

partner en in welke lijn u wilt spelen A-B-C-

D-E. 

Er is geen garantie voor uw voorkeur. 

 

Pensioen-enquête 

Een aantal samenwerkende ouderenorgani-

saties willen graag uw mening weten over 

pensioenen. Het gerenommeerde onder-

zoeksbureau Motivaction is gevraagd daar 

een onafhankelijk onderzoek naar te doen. 

Via de internetlink 

https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-

brabant kunt u meedoen met dit onderzoek.  

De enquête moet ingevuld worden vóór  

19 oktober 2018. 

 

Jeu de boules 
Verschillende leden van KBO-
Ruwaard spelen jeu de bou-

les op de banen bij de Ster-
rebos. 

Er wordt gespeeld op  
dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag 
vanaf twee uur. 

De dinsdagmiddagclub gaat in de winterdag 
sjoelen in de Iemhof. 

Hebt u zin om een potje mee te spelen dan 
kunt u informatie hierover krijgen over de 
dinsdag-groep bij: Ria Reijkers  636713  

en voor de overige dagen 
bij Ad Bolwerk 06-50976913 
 

 

Van Sinterklaas voor Sinterklaas 

De Zonnebloem afdeling Ruwaard gaat in 

december weer pakketten samenstellen voor 

de minderbedeelden uit onze samenleving. 

Deze pakketjes worden rondom Sinterklaas 

uitgereikt. 

KBO Ruwaard wil samen met de Zonnebloem 

een inzamelingsactie organiseren waarbij de 

gulle gevers hun blikjes, pakjes, flessen of 

potjes met houdbare etenswaren willen af-

geven  

Volgende maand komen wij hierop terug en 

geven u meer informatie waar de spullen 

afgeleverd kunnen worden. 

 

 

Met de KBO naar Terwolde op 

woensdag 29 augustus 

Wat een prachtige dagtocht en de zon er ook 

nog bij. We gingen via Wilp naar Terwolde 

waar we een lekker kopje koffie met gebak 

kregen. Tegen de middag gingen wij naar ’t  

restaurant Kriebelz aan de rand van Terwol-

de waar we een warme lunch met drie Dek-

selse Pannetjes en ijs toe kregen. En ieder-

een vertelde dat het zo heerlijk was. Verder 

gingen we naar Hattem voor een bezoek aan 

het bakkerijmuseum, waar de kok een hele 

boel voorbeeldjes met deeg heel voortreffe-

lijk uitbeeldde en uitlegde. Daarna gingen 

wij naar de Harskamp voor een heerlijke kof-

fietafel met kroket. En de chauffeur deed alle 

moeite om ons maar mooie laantjes te laten 

zien en uit te leggen, zoals Jan ter Louw 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zvez46CMTXY57M&tbnid=wjJadgTbQtPfTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kijkshop.nl/product/120969/jeu-de-boules-set/&ei=HKmxUaKnNYeU0AX8hoHIBg&bvm=bv.47534661,d.d2k&psig=AFQjCNFqJyflv2fzqqwZdfm9uhaKkzBlFA&ust=1370684057132823
https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-brabant
https://xs.motivaction.nl/onderzoek/kbo-brabant
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waar wij nog langs zouden rijden. 

Alle mensen hebben hun uiterste best ge-

daan van onze Soos ook. Kok – bediendes - 

heel hartelijk dank voor de prachtige dag-

tocht van ons allemaal. 

Regie 

 

 

Nieuwjaarsconcert André Rieu 
KBO-Ruwaard organiseert in samenwerking 
met KBO Geffen en KBO Lith een uitstapje 
naar het nieuwjaarsconcert van André Rieu. 

Datum: 5 januari 2019 
Plaats: Ziggodome in Amsterdam. 

Per luxe touringcar wordt u naar Amsterdam 
gebracht. Daar wordt u een “Winters Diner” 
aangeboden. 

Daarna gaat u naar de Ziggodome, waar u 
een zitplaats krijgt op de 2e rang. 

De prijs van deze reis is 125 euro. 
U kunt gebruik maken van een annulerings-
verzekering á 4 euro. 

Opgave op 8 okt 2018 in de soos van 
14.00 tot 16.00 uur. 
 

 

 

Vijfdaagse reis in 2019 
KBO-Ruwaard organiseert in samenwerking 

met KBO Geffen en KBO Lith in 2019 een 
vijfdaagse reis naar de Eifel & Moezel ver-
zorgd door Brabant Expres. 

Periode: 22 t/m 26 mei 2019. 
De reis wordt gemaakt met een luxe 

touringcar voorzien van een bar, toilet en 
airconditioning. U verblijft 4 nachten op ba-
sis van All Inclusive. 

Op de heenreis wordt u getrakteerd op  
koffie/thee met vlaai. 

De terugreis wordt afgesloten met een ge-
zamenlijk diner. 
Tijdens het verblijf in /Duitsland zijn er  

excursies naar o.a.: Cochem, Monschau en 
Keulen. Tevens is er een Moezeltocht. 

ALLEENSTAANDEN wordt geadviseerd om 
een maatje mee te nemen ook voor eigen 
veiligheid en onvoorziene omstandigheden. 

De kosten zijn 415 euro p.p. op basis van 
een 2-persoonsbezetting. 

Er zijn enkele 1-persoonskamers beschik-
baar tegen een meerprijs van 75 euro 
De toeristenbelasting is 2 euro p.p.p.n. 

Opgave op 8 okt 2018 in de soos  

van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING  

 SENIOREN IN OSS 

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en 

overige automobilisten die voor verlenging 

van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 

kunnen hiervoor terecht bij de Rijbewijskeu-

ringsarts op 4 oktober en vervolgens eens 

per maand in het Wijkcentrum De Bonte 

Hoef, De Vlasakkers 9. 

Informatie en een afspraak maken: 

Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u con-

tact op met Vivent, telefoon: 0900-5152535. 

Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke 

afsprakenbureau: 036-7200911. 

Zelf een datum reserveren kan via de websi-

te: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, me-

disch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en 

Taxipas € 59,50. 

Leden van Vivent en/of 

CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 kor-

ting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en 

Taxipas krijgen € 4,50 korting. 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij 

de locatie een afspraak te maken. 

Voordat u naar de keuring gaat dient er 

eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te 

worden en is verkrijgbaar bij de gemeente 

en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met 

DigiD). 

De verwerking en beoordeling van de Ge-

zondheidsverklaring door het CBR kan tot 3 

maanden in beslag nemen. Geadviseerd 

wordt om ten minste 4 maanden voor het 

verlopen van de geldigheid van het rijbewijs 

een afspraak te maken voor een keuring. 

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn 

van harte welkom. 
 

 

Kroonjarigen van november 

75 jaar: mevr. A.C. Hexspoor  

 

85 jaar: dhr. J.C. Raap  

 mevr. J.C.M. Snethorst  

 

95 jaar: mevr. W.A.F. van de Biggelaar-van  

         Herwijnen 
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Liederentafel 

Was u er niet bij in september? Dan heeft u 

wat gemist. Behalve dat we met z’n allen ge-

zellig gezongen hebben,  hadden we deze keer 

de mensen van de wensambulance te gast en 

we konden hen een cheque van € 250,00 

overhandigen. Dit geld kwam van de loterij uit 

de maand mei. Met dit bedrag kunnen zij weer 

in wens in vervulling laten gaan. Wat een 

prachtig werk doen deze mensen in hun vrije 

tijd. Maar ook de mensen van de liederentafel 

doen prachtig werk en daar kunt u van mee-

genieten! 

Donderdag 11 oktober is de volgende liederen-

tafel boordevol vrolijkheid en gezelligheid. 

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 ma-

ken.  

Waar: D’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss 

Hoe laat: Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 

19.30 uur. 

Entree: Helemaal voor niks!! 

 

 

Samen eten 
Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten op 

woensdag 17 oktober 2018 om  

19.30 uur bij Restaurant Trien aan de Rog-

straat 26a in Herpen.  

Men heeft voor ons een keu-

zemenu samengesteld, Hier-

bij worden frietjes, mayonai-

se en salade geserveerd. 

Het menu bestaat uit: 
 

 uiensoep of tomatensoep 
 

 varkenshaas of zalm 
 

 ijsje of koffie 
 

Dit menu kost € 25 per persoon, exclusief 

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 14 oktober as 19.00 uur bij 

Toos Jansen 0412 625700 of Mariëlle Roos 

0412 637495 

Graag tot ziens op woensdag 17 oktober as!! 

Vriendelijke groeten Toos Jansen en Mariëlle 

Roos 

 

 

 

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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