Jaargang 24 – februari 2019

Kopij inleveren voor 28 februari 2019

Correctie in de
jaarplanning:

Agenda februari/maart
wo 6 feb
wo 20 feb
ma 25 feb

14.00 uur postzegelbeurs
14.00 uur kienen
09.30 uur bestuursvergadering

April 2019
wo 17 april kienen

vr
1 mrt 13.33 uur carnavalsviering
zo
3 mrt
Carnaval
ma/di 4/5 mrt
Soos gesloten
wo 6 mrt 14.00 uur postzegelbeurs
wo/vr 6/8 mrt
belastingservice
di 12 mrt 20.00 uur toneeluitvoering
door D.T.S
wo 13 mrt 14.00 uur toneeluitvoering
door D.T.S
wo 20 mrt 14.00 uur kienen
ma 25 mrt 09.30 uur bestuursvergadering
zo 31 mrt
begin zomertijd
(klok vooruit)

Belastingservice
Aangifte over 2018.
Ook dit jaar wordt u weer
de mogelijkheid geboden
om uw belastingopgave
over 2018 door de
belastinginvullers van KBO-Ruwaard te laten
doen. Dit gebeurt
van woensdag 6 t/m vrijdag 8 maart.
Nieuw dit jaar is dat iedereen een machtiging moet hebben.
Als u zich aanmeldt hoort u daar meer over.
U kunt zich hiervoor opgeven
van 5 t/m 28 februari:
- liefst tussen 11 en 12 uur ’s morgens
- of tussen 5 en 6 uur ’s middags bij:
Jo van Amstel,
coördinator belastinginvullen KBO-Ruwaard.
Tel: 0412-481612
Mail: vanamsteljo@gmail.com

In memoriam Mieke Boonstra
Op 18 januari 2019 bereikte ons
het droevige nieuws, dat Mieke
Boonstra was overleden.
Mieke was bijna 20 jaar lid van
KBO Ruwaard en is lange tijd
daarvan bestuurslid geweest.
Ook heeft zij de functie van
voorzitter bekleed. Mieke was heel erg betrokken bij KBO Ruwaard ondanks de strubbelingen die er af en toe waren.
Naast het bestuurslidmaatschap verzorgde zij
ook lange tijd de meerdaagse reisjes en coördineerde zij het ziekenbezoek.
Mieke, bedankt voor al je goede werk. De KBO
verliest in jou niet alleen een deskundig, maar
ook een zeer aimabel mens.
We zullen je missen en zeker nooit vergeten.
Wij wensen Eize en familie veel sterkte toe de
komende tijd.
Bestuur en leden van KBO-Ruwaard.

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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KBO Ruwaard bestuursleden.
De oproep in het vorige clubblad heeft al enig
positief resultaat opgeleverd.
Er heeft zich een kandidaat-voorzitter en een
kandidaat-bestuurslid
(een dame) gemeld.
De functie van penningmeester is
dus nog beschikbaar.
Ook is door onvoorziene omstandigheden de
functie van 1e secretaris per 1 april vacant.
De huidige secretaris kampt met gezondheidsproblemen.
Hij kan nog wel voorlopig de ledenadministratie
verzorgen.
Daarom nu ook de oproep voor een
nieuwe 1e secretaris.
Het zou leuk zijn als zich hiervoor
een dame beschikbaar stelt.
Zo komt er meer evenwicht in het bestuur.
Heeft u interesse, neem dan contact op met een
van de bestuursleden.
Bestuur KBO-Ruwaard
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Carnaval bij KBO Ruwaard

Nieuwjaarsreceptie 2019

Vrijdagmiddag 1 maart a.s. is het weer
zover.
Ook dit jaar organiseren we weer een groot
carnavalsfeest in onze mooi versierde zaal 1
van D’n Iemhof.
Kosten noch moeite zijn gespaard om er een
leuke middag van te maken.
Geweldige feestelijke muziek van Tom Meuwese zal de feestvreugde zeker verhogen.
Enkele consumpties en een heerlijk hapje zullen deze middag zeker niet ontbreken.
Ook de stadsprins Gerard d’n Urste en adjudant Frits, en stadsjeugdprins Beau d’n Urste
met zijn adjudant Sjoerd komen ons met een
bezoekje vereren. De hofkapel en de dansgarde zullen hen vergezellen.
Kortom, een mooi kleurrijk programma.
Het begint allemaal om 13.33 uur en duurt tot
ongeveer vijf uur.
Neem gerust uw kennissen of buurtjes mee.
Tot dan, de activiteitencommissie

Woensdag 2 januari hield de KBO Ruwaard
haar nieuwjaarsreceptie.
Het was een gezellige ontmoetings-middag
waar de ongeveer 90 gasten elkaar het beste
toewensten. Dit natuurlijk onder het genot van
een hapje en drankje.
Ook onze interim-voorzitter Wiel Janssen
wenste alle aanwezigen een heel fijn, en gezond 2019.
Hij benadrukte nog even iedereen om uit te
kijken naar een nieuwe voorzitter en enkele
bestuursleden.
Mede door de inzet van het barpersoneel, bestuur en activiteitencommissie kunnen we terugkijken op een geslaagde middag.
Tonnie

Contributie betalen met incasso
Al onze nieuwe leden ontvangen bij hun aanmelding een formulier waarop zij kunnen aangeven de penningmeester van KBO Ruwaard te
machtigen de contributie jaarlijks van hun
bankrekening af te schrijven. Tot voorkort
werden die formulieren een keer per jaar verwerkt, eind januari. Dat betekende voor leden
die zich in de loop van het jaar inschreven, dat
zij het daarbij behorende contributiebedrag
zelf moesten overmaken per bank. Vanaf 2019
gaan we het anders doen. Om het onze nieuwe
leden makkelijker te maken gaan wij voortaan
alle bedragen incasseren. Daarvoor gaat er elk
kwartaal een opdracht naar de bank.
Dus, nieuwe leden, niet meer zelf betalen maar
wachten tot de contributie wordt afgeschreven.
En dit geldt natuurlijk ook voor al die anderen
die zich tot nu toe hebben aangemeld voor
automatische incasso!

Liederentafel
Op donderdag 14 februari 2019 kunt u weer
een spetterende editie meemaken van de liederentafel in D’n Iemhof in Oss.

Als de liederentafel van januari een voorbode
wordt voor deze februari editie dan staat u
weer een onvergetelijk gezellige avond te
wachten.
Er is voor elk wat wils. Van oude liedjes tot
zeer recente. Natuurlijk is er op deze Valentijnsdag ook aandacht voor de liefde!
We zien en horen u heel graag meezingen.
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

Kroonjarigen maart
65 jaar: mevr. L.P.G.M. van Laarhoven
70 jaar: mevr. F.M Grollé
mevr. M.J. Habing
dhr. A.A.J.C. Olthof
75 jaar: dhr. M.H.J Verhoeven
mevr. A.J.J. van de Water
80 jaar: mevr. L Nijenhuis
mevr. I.E.L.J.M. Sips – Muris
85 jaar: dhr. J.W. Cox
dhr. L.H.J. Peeters
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OPROEP van het klussenteam

Wij vinden het prettig als u weer meegaat. U
kunt u hiervoor opgeven tot uiterlijk zondag 17
februari a.s. 19.00 uur bij Jan Seegers 623601
of 0617242260 of Toos Jansen 625700 of
0622575453.
Graag tot ziens op woensdag 20 februari a.s.
vriendelijke groeten.
Jan Seegers en Toos Jansen.

Helaas zijn er een paar van onze medewerkers gestopt bij het klussenteam en wij zijn op
zoek naar vervangers die ons team weer zouden kunnen versterken om onze leden behulpzaam te zijn om klusjes te klaren bij leden
thuis.
Wij zijn op zoek naar mensen
die voor onze leden het sanitair kunnen onderhouden en
eventueel ook andere kleine
klusjes kunnen klaren.
Verder zijn we ook op zoek naar een tuinman
voor tuin onderhoud.
Wie voelt zich geroepen??
Neem dan contact op met onze coördinator.
Chris Jansen
Telf. 0412-636271 / 0625201450

Roken in de soos
In d’n Iemhof is het verboden om te roken.
Omdat alle sigaretten, dus ook E-sigaretten,
schadelijke stoffen produceren heeft het bestuur besloten dat in de soos ook niet gerookt mag worden met de E-sigaret.

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

Samen eten
Wij willen U uitnodigen om samen met ons te
gaan uit eten.
Aan een gezellig huis kamertafel bij AMICI
Houtstraat 2D te Oss op woensdag 20 februari
2019 om 18.30 uur.
De gastheer heeft voor ons het volgende 3gangen keuzemenu samengesteld:

Voorzitter:

verschillende kleine hapjes op borden op tafel
per 4 personen
klein tomaten paprika soepje

Penningmeester:

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
Tonn Broeksteeg,
tel: (0412) 640418
Bankrekening: KBO-Ruwaard
NL48 RABO 0170 4355 63
tonnoss@ziggo.nl

tagliata: gesneden malse biestuk met rucola,
balsamico en parmezaanse kaas
pesce: victoriabaars met een knapperig kruiden korstje uit de oven
ravioli: pasta gevuld met spinazie en ricotta
met salieboter en parmezaanse kaas
patate al forno: aardappeltjes met rozemarijn
uit de oven
legumi freschi: verse gestoomde groenten met
nootmuskaat

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:

tiramisu classico: mascarpone dessert met italiaanse lange vingers, Amaretto en espresso

Jo Romme,
jo-romme@ziggo.nl

Dit menu kost € 25 per persoon, exclusief
drankjes. Bij deelname van meer dan 16 pers
kost het € 22,50 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.

Chris Jansen,

tel: (0412) 630361

Klussenteam:
tel: (0412) 636271
06 25201450

Coördinator ziekenbezoek:
Joke Berens

tel: (0412) 634927

D’n Iemhof:
Sterrebos 35, 5344 AR Oss
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(0412) 647900

