Het bestuur wenst u
en uw geliefden een
voorspoedig en gezond

2019
Jaargang 24 – januari 2019

Kopij inleveren voor 7 februari 2019

Agenda januari / februari
wo
ma
wo
wo
ma

8 jan
14 jan
16 jan
16 jan
28 jan

14.00 uur postzegelbeurs
14.00 uur contributie betalen
Expo Veldhoven
14.00 uur kienen
09.30 uur bestuursvergadering

wo 6 feb
wo 20 feb
ma 25 feb

14.00 uur postzegelbeurs
14.00 uur kienen
09.30 uur bestuursvergadering

Belastingservice.
Aangifte over 2018.
Ook dit jaar wordt u weer de mogelijkheid
geboden om uw belastingopgave over 2018
door de belastinginvullers van KBORuwaard te doen.
Dit gebeurt van
woensdag 6 t/m vrijdag 8 maart 2019.
U kunt zich hiervoor opgeven van 5 t/m 28
februari bij:
Jo van Amstel,
coördinator belastinginvullen KBO-Ruwaard.
Tel: 0412-481612
Mail: vanamsteljo@gmail.com
Noteer dit ergens in die tijd op uw kalender.

Contributie 2019:
betaal voor 1 februari !
De contributie voor KBO Ruwaard bedraagt
€ 30,00 per persoon. Mocht u nog moeten
betalen: u heeft daar nog tot 1 februari van
dit jaar de tijd voor. Daarna bent u te laat en
bent u bovendien per persoon € 5,00 administratiekosten verschuldigd.
Dus betaal op tijd op bankrekening
NL48 RABO 0170 4355 63
t.n.v KBO Ruwaard.
Op maandagmiddag 14 januari 2019 is het
vanaf twee uur mogelijk om contant te komen afrekenen. Let op: deze dienstverlening
is slechts bestemd voor degenen die echt
niet gewend zijn te telebankieren.
Nog vragen? Bel penningmeester Tonn
Broeksteeg, tel. (0412) 640418.

Consumptieprijzen verhoogd
Helaas, we kunnen er niet meer onder uit:
nadat de prijzen van de consumpties aan
onze KBO bar jarenlang onaangeroerd zijn
gebleven, moeten we ze nu aanpassen. Het
heeft alles te maken met de verhoging van
de BTW op voedingsmiddelen van zes naar
negen procent die dit jaar is ingegaan. Samen met de inflatieontwikkeling van de afgelopen jaren heeft dat tot gevolg dat we de
prijzen iets moeten verhogen. Althans sommige prijzen: koffie, thee en frisdranken
worden tien eurocent duurder. Voor alcohol
geldt die BTW-verhoging niet. Voor alcoholische drankjes blijft u dus vooralsnog evenveel – of eigenlijk even weinig!- betalen als
voorheen. De prijsverhoging gaat in per 1
januari 2019.
Maar de KBO-bar blijft gezellig, toch?

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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P.S. de overgebleven broodjes en etenswaar
gingen daarna alras
Naar de voedselbank, want daar komt het
goed van pas.
Ria Reijkers

Carnavalsmiddag KBO Ruwaard
Vrijdag 1 maart 2019 a.s. hebben we weer
een gezellige carnavalsmiddag in de grote
zaal van D’n Iemhof.
Het wordt alleen gezellig als u massaal hierbij aanwezig kunt zijn.
Komaan, haal de rommelpot van de zolder.
De stadsprins Gerard I en de jeugdprins
Beau met hun gevolg komen ook.
Noteert u alvast in uw agenda:
VRIJDAG 1 MAART 2019
Tot dan,
De activiteitencommissie.

Samen eten
Wij willen U uitnodigen om samen met ons
uit eten te gaan bij Stadsherberg Wilhelmina, Spoorlaan 56 in Oss op woensdag 16
januari 2019 om 18.30 uur.
De herberg heeft voor ons het volgende 3gangen keuzemenu samengesteld:
2 krokant gebakken kiphaasjes op een bedje
van sla
of tomatensoep

kipschnitsel
of 2 varkensmedaillons
of biefstukspiesje
of Atlantische tongfilet

2 bolletjes vanille-ijs met kersen en slagroom
of vers fruit met een toefje slagroom

Kerstbrunch 2018
Het is weer kersttijd,
de activiteitencommissie heeft weer een
mooie kerstbrunch voorbereid.
Voor 150 personen werden de tafels door de
vrijwilligers feestelijk gedekt met veel plezier
en aangekleed met kerststukjes en mooi
kerstpapier.
Lepoutre (voorheen v d Schoot) had alles
goed voor elkaar.
Lekkere soep, een kroket, gesorteerde
broodjes en grote keuze vleeswaar.
De eerste gasten kwamen binnen
en zagen alle mooie kerstbomen glinsteren
en glimmen.
Nadat ze een plaatsje gevonden hadden allemaal
heette Wiel iedereen welkom met een mooi
verhaal.
Tijdens de brunch las Dymph Derven een
gedicht bovendien
Of er ooit nog vrede op aarde komt misschien.
Na de brunch kwam het koor Z.E.G. deze
keer
met mooie kerstliedjes van weleer.
Eenieder zong uit volle borst mee
Over het kerstkind dat in het kribje lee.
Dat was onze kerstbrunch, er kwam echt een
mooi einde aan
En is (denk ik) iedereen voldaan naar huis
gegaan.

Dit menu kost € 22,50 per persoon, exclusief
drankjes.
Mocht u problemen hebben met vervoer:
neem dan even contact met ons op. Mogelijk
kunnen wij iets regelen tegen een schappelijke vergoeding. De beschikbaarheid is echter beperkt.
Wij vinden het prettig als u weer meegaat. U
kunt u hiervoor opgeven tot uiterlijk zondag
13 Januari a.s. 19.00 uur bij Jan Seegers
623601 of 0617242260 of Toos Jansen
625700 of 0622575453.
Graag tot ziens op woensdag 16 januari a.s.
vriendelijke groeten.
Jan Seegers en Toos Jansen.

Liederentafel
Op donderdag 10 januari is het weer zover.
Na het indrukwekkende aantal bezoekers
van ruim 100 in december, wordt in d’n
Iemhof de eerste liederentafel van 2019 gehouden.
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We knallen het nieuwe jaar in met weer een
spetterende editie van dit geweldige meezing festijn.
Kent u
het nog
niet?
Kom dan
ontdekken hoe
gezellig

de liederentafel is en kom meezingen met
de liedjes van vroeger en nu.
Het Iemhof Combo met de beide zangeressen staan weer klaar om er voor u een onvergetelijke avond van te maken.
Iedereen is welkom en de toegang is geheel
gratis.
D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss
Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open om 19.30 uur.

Een uitdaging voor U ?!
Hebt u ook wel eens kritiek op het bestuur in positieve of negatieve
zin. Dan hebben wij u nodig.
Voelt u zich niet te oud om nog enige verantwoordelijkheid te dragen,
aarzel dan niet en geef uw inbreng bij het bestuur van KBO-Ruwaard.
KBO-Ruwaard is een bloeiende
seniorenvereniging met ruim 500 leden.
Onder deze leden moeten toch wel enkele
mensen zijn die de kar mee kunnen en
willen trekken.
Schrik hierbij niet voor het vele werk en
de tijd die hier in gaat zitten.
Dit valt best mee.
Samen moeten we proberen om deze gezonde
vereniging goed op weg te houden
en nieuwe impulsen te geven.
Met goede moed en vereende krachten
het nieuwe jaar in.
Dit blad lijkt vrouw-onvriendelijk, maar dat
is natuurlijk niet zo bedoeld.
De sterke vrouw, wie zal haar vinden!
Graag zien we ook haar tegemoet als
medebestuurslid.
Is uw belangstelling gewekt, neem dan snel contact op met een van de
bestuursleden. Het nieuwe jaar is begonnen.
Laat het door uw inbreng een goed jaar worden.
Bestuur KBO-Ruwaard
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Klussenteam

Kbo afdeling Ruwaard
Site: http://www.kbo-ruwaard.nl
Mail: info@kbo-ruwaard.nl

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
belangstelling 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

Voorzitter:
Vacant

Waarnemend voorzitter:
Wiel Janssen,
wjm.janssen@zonnet.nl

tel: (0412) 643889

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

Mocht u nog iets willen doen voor de medeleden van KBO Ruwaard, meldt u dan aan bij
de coördinator van het klussenteam.
Wij kunnen nog mensen gebruiken.

Coördinator Nieuwsbriefbezorging:
Jo Romme,
jo-romme@ziggo.nl

tel: (0412) 630361

Klussenteam:
Chris Jansen,

tel: (0412) 636271
06 25201450

Coördinator ziekenbezoek:

Kroonjarigen februari

Joke Berens

tel: (0412) 634927

D’n Iemhof:

70 jaar: dhr. A.P.J. Broeksteeg

Sterrebos 35, 5344 AR Oss

75 jaar: dhr. P.L.M. Luijben
mevr. C.M. Roelofs-Postel
mevr. J.A.M. Schuurmansvan Wetten
80 jaar: mevr. W.M.J. Welten van Nuland
90 jaar: mevr. J.J. Boxman-Casteele
mevr. M.A. van de Ven –
van Heeren
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(0412) 647900

