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Agenda november / december 

wo   7 nov 14.00 uur postzegelbeurs 

vr 16 nov 14.00 uur feestmiddag leden 

    biljartvereniging 

ma 19 nov 13.30 uur inschrijven kerstbrunch 

ma 19 nov 15.30 uur pakjes maken 

     sinterklaas 

wo 21 nov 14.00 uur kienen 

ma 26 nov 09.30 uur bestuursvergadering 

ma 26 nov 14.00 uur inschrijven Veldhoven 

 

wo    5 dec 14.00 uur postzegelbeurs 

wo 12 dec 14.00 uur kienen 

ma 17 dec 14.00 uur kerststukjes maken 

wo 19 dec 12.00 uur kerstviering en –lunch 

vr 21 dec 09.30 uur bestuursvergadering 

za 22 dec` 14.00 uur kerstconcert H.Hartkerk 

di/wo 25/26 dec KERSTMIS 

 

 

Correctie in de 
jaarplanning:  
 

21 dec. Bestuursvergadering 
 

 
Soos geopend van 13.00 tot 15.30 uur. 

 

 

Inschrijving kerstbrunch 

Zoals elk jaar organiseren wij ook in 2018 

een Kerstbrunch voor onze leden. 

Woensdag  19 december is de grote zaal 

weer omgetoverd tot een sfeervolle eetzaal 

voor ca. 150 gasten. De zaal gaat open om 

11.30 uur en na de opening door onze waar-

nemend voorzitter en het gebed van pastor 

Buitendijk kunt u genieten van een uitge-

breide koffietafel met iets warms vooraf.  

Op de achtergrond hoort u stemmige mu-

ziek.  Ook het koor ZEG zal aanwezig zijn 

om de sfeer nog meer te verhogen. Verdere 

programmering  ontvangt u aan tafel.  De 

middag duurt tot 16.00 uur waarna u met 

een voldaan gevoel aan de feestdagen kunt 

beginnen. 

Leden van KBO Ruwaard betalen 5,00 euro 

per persoon, introducés 15,00 euro,  

beiden te voldoen bij inschrijving.  

Hierbij  geldt : VOL IS VOL. 

De  inschrijving van  deze kerstbrunch is op 

maandag 19 november 2018 

van 13.30 uur -15.30 uur. 

 

 

Van Sinterklaas voor Sinterklaas 

Zoals  we reeds vorige maand in ons 

nieuwsblad  berichtten, houden we weer een 

inzameling voor de Zonnebloem afd. Ru-

waard. In de Soos staat nu een WINKELWA-

GEN  om de door u gegeven pakjes, blikjes,  

flessen en potten te verzamelen . Ook in de 

fysiopraktijk aan de Schaepmanlaan  zal een 

mand aanwezig zijn  voor de gulle gaven van 

de bezoekers. (Denk aan de houdbaarheids-

datum) 

U hebt zeker nog wel  iets in de kast staan 

wat bijzonder geschikt is voor deze mooie 

actie…. 

De inpakmiddag voor deze gaven is op 

maandag 19 november a.s. na de inschrij-

ving van de kerstbrunch. 

De Zonnebloem en vele Ruwaardbewoners  

zullen u er dankbaar voor zijn. 

Wij rekenen op u,  

de activiteitencommissie 
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Jaarlijks kerstconcert KBO-Brabant dit jaar in H. Hartkerk Oss 

Traditiegetrouw organiseert de werkgroep Identiteit & Zingeving van KBO-Brabant ook dit jaar 

weer twee kerstconcerten. Immers: juist de kerstperiode is een hele bijzondere periode die bol 

staat van gewoonten en tradities. KBO-Brabant sluit daar met deze bijzondere kerstconcerten 

graag bij aan. 
 

Eén van de twee kerstconcerten is dit jaar in de Heilig Hartkerk in Oss en wordt verzorgd door 

het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch. Dit gerenommeerde koor brengt een gevarieerd kerstcon-

cert met bekende en minder bekende kerstliederen, klassiek en populair. Ook de toehoorders 

worden uitgenodigd om een aantal bekende kerstliederen mee te zingen. Kortom een heerlijk 

concert in een prachtige kerk en een sfeervolle start van Kerstmis. 

Het koor staat onder leiding van dirigent Henk van der Sanden, de piano- en orgelbegeleiding is 

in handen van Rein Boeijen en sopraan Roos van der Sanden zal u, solerend en samen met het 

koor, in een bijzondere kerstsfeer brengen.  
 

Wanneer? 

22 december 2018, aanvang: 14:00 uur 
 

Waar? 

H. Hartkerk, Kromstraat 107, 5345 TN Oss 
 

Voor wie? 

Het kerstconcert is voor leden en niet-leden. Toegang is gratis, na afloop wordt een collecte ge-

houden voor koor; aanmelden is niet nodig. 
 

Het Gemengd Koor ’s-Hertogenbosch trad op voor onze koninklijke familie en voor grootheden 

als Shirley Bassey en Lee Towers. Het koor (met soliste Roos van der Sanden) verzorgde ook in 

2015 één van de KBO-Brabant kerstconcerten. Daar werden onderstaande foto’s gemaakt. 

 

  
 

Iemhofdag 

Op 10 November van 13.30 tot 17.00 beleven we onze  eerste Iemhofdag 

Het is een middag voor en door Iemhof gebruikers. 

De grote zaal is om 13.00 open. 

Om 13.30 beginnen de optredens: 

Zang, dans, toneel, muziek door groepen die repeteren en/of spelen in d’n Iemhof. 

We sluiten af met een liederentafel 

De toegang is gratis 

Zorg dat  jullie erbij zijn! 

Bekijk de aankondiging op het Iemhof prikbord in de hal van d’n Iemhof. 

Mede namens Gijs …….. Will Segers 
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5-daagse reis 

U kunt zich nog tot uiterlijk 1 december 

inschrijven voor de 5 daagse all inclusive 

busreis naar de Eifel in Duitsland 

van 22 t/m 26 mei 2019. 

De kosten bedragen 415 euro. 

Neem contact op met Ria Reijkers  tel. 0412 

636713  (na 17.00 uur) 
 

 

Samen eten 

Wij nodigen u uit om met ons te gaan eten 

op woensdag 14 November 2018  om 18.30 

uur bij Restaurant De Bodega Heuvel 40 

Oss. 

Men heeft een keuzemenu samengesteld 

voor de prijs van € 23.50 p.p . 

Exclusief drankjes. 

Het menu bestaat uit: 

Vooraf: Steak tartaar met oester,  

  kappertjes, augurk en cognac 

  of tonijn tataki met chinese  

  kool, wasabi mayo en gepofte  

  zilverui 

  of soep vd dag 
 

Hoofdgerecht: tournedos met rode portsaus 

  zeebaars met beurre blanc  

        saus 

  eventueel vegetarisch 
 

Nagerecht: zoet dessert of crème brulee  

  of koffie of tee 
 

Wij vinden het prettig als u weer meegaat. U 

kunt u hiervoor opgeven tot uiterlijk zondag 

11 november a.s. 19.00 uur bij Toos Jansen 

625700 of 0622575453 of Jan Seegers  

623601 of 0617242260. 

Graag tot ziens op woensdag 14 nov. a.s. 

Vriendelijke groeten  

Toos Jansen en Jan Seegers. 

 

 

Liederentafel 

Wat was het gezellig tijdens de liederentafel 

in oktober! In één woord fantastisch. Dus 

gaan we deze avond barstensvol met  

vrolijkheid en gezelligheid nog een dunnetjes 

overdoen.   

Komt u ook op donderdag 8 november a.s. ? 

Iedereen mag meezingen of je het nou kunt 

of niet. Het gaat om de gezellige sfeer en 

beleving op deze altijd fantastische avond. 

Het Iemhof Combo 

met de beide zan-

geressen staan weer 

voor u klaar om er 

een spetterende 

avond van te maken.  

Waar: D’n Iemhof, 

Sterrebos 35 in Oss 

Hoe laat: 20.00 uur.  

Zaal open om 19.30 uur. 

Entree: Helemaal voor niks!! 
 

 

 

Expo Veldhoven 

Van dinsdag 15 tot en met zondag 20 janua-

ri 2019 wordt in het NH Conference Centre 

Koningshof te Veldhoven weer de 'Senioren 

Expo Brabant' gehouden. 

In de Kringraadsvergadering van 25 oktober 

is besloten dat de kring bussen organiseert 

voor de afdelingen op woensdag  

16 januari. 

De kosten voor de bus en de entree zijn  

7 euro. De opstapplaats voor leden van KBO 

Ruwaard is de Sterrebosflat. 

Inschrijven hiervoor kan op twee manieren: 

 Lever vóór 19 nov 2018 een enve-

loppe in met naam, adres, telefoon-

nummer en 7 euro per persoon bij  

Jo van Amstel, Schaepmanlaan 496. 

 Schrijf u in op 26 nov 2018 vanaf 

14.00 uur in de soos met betaling van 

7 euro per persoon. 

Mocht u op eigen gelegenheid en evt. een 

andere datum willen gaan hebben wij enkele 

vrijkaarten ter beschikking. Opgave kan bij 

Jo van Amstel. 
 

 

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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Kroonjarigen van december 

70 jaar: mevr. W.A. van Ballegooij  
 

75 jaar: mevr. J. van Gerwen-Machielsen 

 mevr.  B.J. Sannen-van Hattum 
 

80 jaar: mevr. J.M.H. Boonstra-Wentholt 

 mevr. G.W.M. Delfgaauw-Bongers 

 dhr. M.M. van Herpen 

 mevr. M.R. van Hooydonk 

 dhr. J.H. Siegelaer  
 

85 jaar: mevr. A.A. Reijs - v.d.Ven, 
 

90 jaar: mevr. M. van Gaal - v.d. Wiel 

 dhr.  A.J.T. Merkx 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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