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 Het bestuur 

wenst u 

fijne feestdagen 

en 

een gelukkig 

2017 

 

 

Agenda december / januari 

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 

ma 31 dec 13.30 uur uitzwaaien OUDJAAR 

 

di   1 jan  NIEUWJAAR 

wo   2 jan 14.00 uur nieuwjaarsreceptie 

wo   8 jan 14.00 uur postzegelbeurs 

ma 14 jan 14.00 uur contributie betalen 

wo 16 jan  Expo Veldhoven 

wo 16 jan 14.00 uur kienen 

ma 28 jan 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

 

Kerstlunch 19 december 2018 

Ook dit jaar heeft de activiteitencommissie 

zich ingezet voor het organiseren van een 

gezellige en sfeervolle kerstlunch. 

Ongeveer 150 gasten hebben zich hiervoor 

ingeschreven. 

D’n Iemhof is hiervoor (door Gijs) omgeto-

verd tot een ware kersttempel met sfeervolle 

verlichting. 

We beginnen om 12.00 uur. 

De zaal gaat om 11.30 uur open. 

VERGEET NIET UW TOEGANGSBEWIJS MEE 

TE NEMEN. 

Bij binnenkomst ontvangt u het programma-

blad, incl. 2 consumptiebonnen. 

De activiteitencommissie 

 

 

 

Contributie 2019 

Het is weer zover! U heeft vanaf nu, begin 

december 2018, twee maanden de tijd om 

uw contributie voor KBO Ruwaard te betalen.  

De contributie voor 2019 bedraagt € 30,00 

per persoon, te voldoen voor eind januari 

2019.  

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN re-

keningnummer NL48 RABO 0170 4355 63 

ten name van KBO Ruwaard. 

Maakt u gebruik van automatische incasso 

dan hoeft u niets te doen. De contributie 

wordt eind januari van uw bankrekening af-

geschreven.  

Bij hoge uitzondering is het mogelijk contant 

te betalen. Daarvoor kunt u op maandag  

14 januari 2019 vanaf twee uur ’s middags 

terecht in onze soos.  

Voorkom administratiekosten: na 31 januari 

komt er vijf euro per persoon bij.  

Dus, betaal op tijd! 

Tonn Broeksteeg, penningmeester KBO Ru-

waard 

Tel. (0412) 640418 

 

 

Oudjaar KBO Ruwaard 

Maandag 31 december 2018. 

Laatste dag van het jaar. 

Mooie gelegenheid om samen het jaar af te 

sluiten onder het genot van een heerlijke 

oliebol. 

We beginnen om half twee. 

Graag tot ziens in onze soos. 

De activiteitencommissie 
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Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant 2019 
 

Ook voor het jaar 2019 kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het afsluiten van een zorgverzeke-

ring. Dit kan bij de volgende zorgverzekeringen: 

 

VGZ – rechtstreeks naar de website via   

https://www.vgz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen-en-afsluiten#/stap1 

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvul-

lende verzekering. 

Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 088-1311030. 

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 10975. 
 

Aon – rechtstreeks naar de website via  

https://iak.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering 

Leden van KBO-Brabant kunnen via Aon een zorgverzekering afsluiten. 

U hebt de keuze uit de volgende verzekeraars: 

- IAK zorgverzekering van Aon: 

8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering 
(goed/beter/best/vitaal). 

Leden die voor deze IAK Zorgverzekering (Aon) + aanvullende verzekering kiezen ontvangen de 

volgende extra voordelen: 

 zes extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie) 

 vergoeding van uw rijbewijskeuring tot maximaal € 35,- 

 eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 
 

- CZ: 

5% korting op de basisverzekering en 0% korting op de aanvullende verzekering. 
 

- VGZ: 

8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering 

(goed/beter/best). 
 

Voor meer informatie over de zorgverzekeringen via Aon kunnen de leden contact opnemen met Aon.  

Telefoonnummer 040-2611888. 

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 8086. 
 

Zilveren Kruis Achmea (ZKA) - rechtstreeks naar de website via 

https://secure.zilverenkruis.nl/PremieBerekenen?PRO=nba&PLA=homepage&CRE=540a&type

=header    

Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aanvullen-

de verzekeringen, 10% korting op de tandartsverzekeringen en 25% korting op het pakket Extra Vitaal. 

Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering van minstens één ster, dus niet bij alleen een aanvul-

lende tandartsverzekering, krijgen de leden het ‘Extra aanvullend KBO pakket’ gratis. 

Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden: 

- hulp van de zorgcoaches van Zilveren Kruis 

- zes behandelingen fysiotherapie 

- extra hulp aan huis na ziekenhuisopname 

- € 250,- extra vergoeding boven op de sterk verruimde mantelzorgregeling vanaf twee sterren 

- € 35,- vergoeding voor een verplichte rijbewijskeuring 

- eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,- 

Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea. 

Telefoonnummer 071–7510056. 

Geef bij de aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door: 207000837. 
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Biljarttoernooi 

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december en 

op donderdag 3 en vrijdag 4 januari as. 

houdt biljartvereniging Ruwaard een biljart-

toernooi met 22 deelnemers uit de eigen 

vereniging. Dit toernooi wordt gehouden in 

zaal 2 van D’n Iemhof en wordt gespeeld in 

de spelsoorten libre, bandstoten en drieban-

den. De deelnemers worden verdeeld in een 

A- en een B-klasse en strijden tegen elkaar 

om de felbegeerde eer. De wedstrijden be-

ginnen dagelijks om 10.00 uur en zullen tot 

ongeveer 16.30 uur duren. Loop één van die 

dagen eens binnen om onze biljarters een 

hart onder de riem te steken en de sfeer in 

D’n Iemhof te verhogen. 

 

 

Kerststukje maken 

Op maandag 17 december om 14.00 uur 

kunt u onder leiding van Ria vd Doelen weer 

een kerststukje maken. 

De kosten zijn € 8 en u moet zelf een schaal 

of bord meebrengen waar het stukje op kan 

staan. Voor groen wordt gezorgd. 

Aanmelden: vóór 10 december 2018 bij 

Ria vd Doelen tel.nr.:  (0412) 637597 

 06 28098195 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 2019 

Graag nodigen wij iedereen uit op onze 

Nieuwjaarsreceptie. 

Deze wordt gehouden op woensdag 2 januari 

2019 in onze soos. 

Aanvang: 14.00 uur 

Graag tot dan. 

De activiteitencommissie 

 

Van Sinterklaas voor Sinterklaas 

Vrijdagmiddag 23 november 2018 komt 

Sinterklaas bij de Zonnebloem. Ook de KBO 

Ruwaard is uitgenodigd. 

Heel veel Zwarte Pieten zijn in de kantine 

van voetbalvereniging Ruwaard. 

Deze zijn extra gekomen voor de Zonne-

bloem met heel veel cadeaus voor iedereen. 

Er werden mooie Sinterklaasliedjes gezon-

gen en pepernoten gestrooid. 

Iedereen genoot van de bingo en ging met 

een mooie tas vol spulletjes weer naar huis. 

Namens de Zonnebloem wil ik iedereen be-

danken die het mogelijk heeft gemaakt om 

deze middag te organiseren. 

Bedankt voor alle cadeautjes, groot of klein 

en hopelijk mogen we volgend jaar weer op 

iedereen rekenen, zodat we weer veel men-

sen van de Zonnebloem blij kunnen maken. 

Ria Reijkers 
 

 

Digibuurt 

Op 10 en 17 december zijn er bij de  

Digibuurt nog OPEN INLOOP mogelijkheden 

op de maandagavond van 19.00 - 21.00 

uur.  

Dit wordt overigens in 2019 voortgezet!!! 

Adres: Barbaraplein ( in de Binnenstad) 

Voor een ieder die iets wil weten over zijn 

smartphone, tablet of laptop of evt. 1 op 1 

les wil gaan volgen op het digitale vlak! 

Verdere info op www.digibuurt.nl 

In samenwerking met de landelijke vereni-

ging SeniorWeb, doet DigiBuurt in Oss mee 

met de landelijke georganiseerde "OPEN 

WEEK" van maandagmiddag 21 januari t/m 

vrijdagmorgen 25 januari 2019: adres Bar-

baraplein (in gebouw 'de Binnenstad') 

kijk op www.digibuurt.nl 

Gezocht: bestuursleden 

Het bestuur van KBO Ruwaard is naar-

stig op zoek naar bestuursleden. 

Het bestuur bestaat op dit moment uit 

een aantal reguliere en een aantal  

interim bestuursleden. 

Deze leden moeten per de volgende 

jaarvergadering vervangen worden door 

reguliere bestuursleden. 

Is uw interesse gewekt en wilt u meer 

informatie, neem dan contact op met 

onze secretaris of met de penningmees-

ter. De telefoonnummers vindt u in de 

colofon achter op ons nieuwsblad. 

http://www.digibuurt.nl/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.digibuurt.nl%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXtVE7k9xlvHVu5dRBgO4yuP8R0w
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Kerstconcert Osse Opera 2018 

Uniek kerstconcert Osse Opera met het 

ensemble "Los Corillos"!  

Het traditionele kerstconcert van de Osse 

Opera belooft dit jaar een waar feest te wor-

den! Op vrijdag 21 december a.s. wordt in 

de St. Jozefkerk te Oss, naast een aantal 

traditionele kerstliederen, twee beroemde 

korte werken van de Argentijnse componist 

Ariel Ramirez: de Misa Criolla en Navidad 

Nuestra ten gehore gebracht. 

Begeleid door een 5-koppig Zuid-Amerikaans 

ensemble Los Criollos neemt het koor u mee 

naar een bijzondere uitvoering.  

Datum: Vrijdag 21 december a.s. 

Tijd:  Matinee: 14:30 uur  

Avond: 20:00 uur. 

Locatie: St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, 

te Oss. 

Kaarten: € 17,50  inclusief programma-

boekje, een kopje koffie en wat lekkers. 

Bestellen: Mail dan even naar: 

penningmeester@osseopera.nl 

OF HAAL AF BIJ BOEKHANDEL DERIJKS, 

WALPLEIN 8, TE OSS. 

 

 

Liederentafel 

December is voor de Liederentafel d’n Iem-

hof altijd een speciale maand. 

Natuurlijk gaan we zoals altijd met z’n allen 

ook weer liedjes van vroeger en nu zingen 

en bouwen we met z’n allen weer een klein 

feestje. Ook wordt aandacht besteed aan de 

naderende kerst.  

Komt u ook op donderdag 13 december? 

Het Iemhof Combo met de beide zangeres-

sen staan weer voor u klaar om u een ge-

weldige avond te laten beleven.  

De teksten van de liedjes worden geprojec-

teerd op een groot scherm dus iedereen kan 

meedoen. 

We zien u graag op donderdag 13 december 

in  d’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss. 

Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19.30 

uur. De toegang is geheel gratis! 

 

 

Kroonjarigen januari 
65 jaar: mevr. H.T.M. de Best - v.d. Hurk  
 

75 jaar: mevr. A.J. van Dijk  
 

80 jaar: dhr. J.J. Hoedeman  
 dhr. H.G.A. Janssen  

 mevr. M van de Loop-Langenhijzen  
 dhr. J.M. van Schaijik  
 mevr. T. van der Tas-Hager  

 mevr. A.A.G van Veghel-Coolen  
 

85 jaar: mevr. J.H Govers v.d. Pol  
 mevr. A.W.J. van der Venne- 

          van der Donk  
 

 

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 de Vorstenbosch  tel: (0412) 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 

 

https://maps.google.com/?q=Oude+Molenstraat+8&entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0/h/psz0qo1w2n2m/?&cs=wh&v=b&to=penningmeester@osseopera.nl
https://maps.google.com/?q=WALPLEIN+8&entry=gmail&source=g
http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:info@kbo-ruwaard.nl
mailto:wjm.janssen@zonnet.nl
mailto:vanamsteljo@gmail.com
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl
mailto:tonnievanhoorn@hotmail.com
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