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Agenda maart / april 

wo 20 mrt 14.00 uur kienen 

di 26 mrt 09.30 uur bestuursvergadering 

zo 31 mrt   begin zomertijd 

      (klok vooruit) 

wo   3 mrt 14.00 uur  postzegelbeurs 

vr   5 apr 14.00 uur open bridgedrive 

di   9 apr 20.00 uur toneeluitvoering  

     door D.T.S 

wo 10 apr 14.00 uur toneeluitvoering   

      door D.T.S 

vr 12 apr 10.00 uur diapresentatie Oss 

     in oude foto’s 

ma 15 apr 14.00 uur inschrijven Lia de Haas 

ma 15 apr 14.00 uur paasviering 

ma 15 apr 14.00 uur paasstukjes maken 

wo 17 apr 14.00 uur kienen 

zo 21 apr   1e Paasdag 

ma 22 apr   2e Paasdag  Soos  

      gesloten 

wo 24 apr 14.00 uur jaarvergadering 

di 30 apr 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

 

Contributie met boete 

De 36 KBO leden die hun contributie over 

2019 nog steeds niet hebben betaald, kun-

nen eerdaags een telefoontje verwachten 

van een van de bestuursleden. Zij krijgen 

dan het voorstel in het vervolg hun bijdrage 

te betalen met automatische incasso of bin-

nen twee weken € 35,00 per persoon over te 

maken naar de penningmeester. Dat laatste 

bedrag is de reguliere contributie verhoogd 

met administratiekosten, boete zo u wilt. 

Blijven deze hardnekkige wanbetalers toch in 

gebreke dan wordt hun lidmaatschap beëin-

digd. 

 

Durf te spelen 

In het nieuwsblad van februari vermeldden 

wij dat het toneelgezelschap Durf te Spelen 

in maart 2 maal een uitvoerig zou geven. 

Deze data waren verkeerd aangegeven.  

Hierna volgt de uitnodiging. 

 

 

 

 
 
 
 
 

DURF TE SPELEN 
Toneelclub KBO Ruwaard 

 

Titel: ”MISERIRARIO” 
Plaats  d‟n Iemhof 

Data dinsdag   9 april  20.00 uur   
 woensdag 10 april  14.00 uur 
Toegang € 5 kop koffie of thee inbegrepen. 

Kaarten aan de zaal en bij: 
D. Kramer da Costastraat 9 en in de soos. 

 

Wij laten U een kijkje nemen in de tent van  

“Miserirario”, het wereldberoemde circus. 

12 prachtige bekende circusartiesten, en be-

roemde muzikanten laten U meegenieten 

van de liefde, het verdriet en de pijn van het 

circusleven. 

Ongekende halsbrekende toeren worden ver-

richt. 

U maakt kennis met wereldberoemde 

clowns, en met onze bijzonder getalenteerde 

Siamese tweeling. 

Dit mag U niet missen dus…  

kom kijken, luisteren en genieten. 
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Voorjaarsconcert 
Zangvereniging “Ons Genoegen” geeft op 

zondag 24 maart as een voorjaarsconcert in 

de Jozefkerk aan de Oude Molenstraat 8 in 

Oss. Het koor zingt liederen uit zowel het 

licht klassieke als het eigentijdse repertoire. 

Het geheel staat onder leiding van dirigent 

Henk van der Sanden.  Medewerking wordt 

verleend door de sopraan Roos van der  

Sanden. Het concert is gratis en begint om 

14.30 uur.  

De zaal is open om 14.00 uur.  

Koffie of thee in de pauze € 1,50 
 

 

Heb jij het graag voor het zeggen? 

Je kent dat wel, je bent lid van een club of 

vereniging en het bestuur daarvan neemt 

een beslissing waar je het absoluut niet mee 

eens bent. Maar ja, jij bent geen bestuurslid, 

dus je hebt het maar te slikken. Ook binnen 

KBO Ruwaard horen we af en toe geluiden 

van ontevreden leden die vraagtekens zetten 

bij het bestuursbeleid. Zij mopperen, lopen 

rond met een lang gezicht en beïnvloeden zo 

de sfeer… 

Voor al die mopperaars is er nu goed 

nieuws: het bestuur van KBO Ruwaard is op 

zoek naar uitbreiding. Een uitgelezen kans 

om zelf mee te beslissen en dan hoeft er niet 

meer gemopperd te worden! Zelf mee den-

ken, zelf actie ondernemen zelf uitvoeren. 

Voor vijfhonderd dankbare leden. Geeft dat 

geen voldoening? 

We zoeken nog minstens drie nieuwe be-

stuursleden, waaronder een secretaris en 

een penningmeester. 

Dus hou je van communiceren en hou je van 

geld (wie niet?) meld je aan. Uiterlijk 48 uur 

voor de vergadering. 

Bestuur KBO Ruwaard 
 

Doppenactie voor de hulphond. 

Vanaf deze week kunnen we in de soos weer 

doppen sparen voor de hulphond in Herpen. 

De bewoners van Slow Care in de Elzeneind 

zijn actief aan het doppen sparen. 

Zij komen één keer in de maand onze ton 

leegmaken.  

Helpt u mee om hem vol te maken? 

P.S. Heeft u soms nog een grote ton staan 

die u niet meer gebruikt, wij willen deze 

graag gebruiken. 
 

 

Samen eten 

Wij willen U uitnodigen om samen met ons uit 

eten te gaan bij D‟n Toei achter „t Oude Thea-

ter Spoorlaan 58 Oss op woensdag 20 maart 

om 18.30 uur. 

De kok heeft voor ons een 3 gangen keuzen 

menu samengesteld. 

Voorgerecht: hof soep 

 zalmcocktail 

 ham-meloen 

Hoofdgerecht: zeebaarsfilet 

 biefstukpuntjes 

Nagerecht: chocomouse 

 ijs met advocaat, boerejongens 

 en slagroom 

 fruit 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met  

geb. aardappelen, frites, verse groenten en 

bijbehorende sauzen. 

Dit menu kost € 25.OO 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 

17 Maart a.s.  

Bij Jan Seegers tel. 623601 of 0617242260  

Bij Toos Jansen tel. 625700 of 0622575453 

Graag tot ziens op woensdag 20 maart a.s. 

Vriendelijke groeten, Jan en Toos. 

Jaarvergadering 

Dit jaar wordt de jaarvergadering gehou-

den op 24 april 2019. Het bestuur is nog 

steeds op zoek naar een paar bestuursle-

den, die zich enthousiast willen inzetten 

voor KBO Ruwaard. 

Kandidaten kunnen zich opgeven bij een 

van de bestuursleden. Dit kan tot 48 uur 

vóór aanvang van de jaarvergadering. De 

kandidatuur moet vergezeld gaan van 5 

handtekeningen van leden van afd. Ru-

waard. 
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Middagconcert in D’n Iemhof 

Bij voldoende belangstelling willen wij op 

woensdag 10 juli aanstaande een middag 

organiseren samen met Lia de Haas en 

Hennie Korsten .  

Deze muzikale middag begint om 14.00 uur 

tot circa 17.00 uur. 

Lia zingt en vertelt  over haar liedjes , waar-

van sommige kunnen worden meegezongen, 

terwijl Hennie  haar begeleidt op zijn gitaar. 

Ook zal Hennie zelf ook nog virtuoos gitaar-

spel laten horen. 

Om het geheel te omlijsten zorgen wij voor 

koffie met iets lekkers, ook de hapjes zullen 

niet ontbreken. 

In verband met vroegtijdige reservering is 

de inschrijving van deze speciale middag op 

maandag 15 april. 

Graag tot ziens! 

De activiteiten commissie 

 

 

ALAAF, ALAAF 

Vrijdagmiddag 1 maart  hebben we onze 

carnavals-middag gevierd. 

Een heel mooi programma stond ons te 

wachten. 

Lekkere carnavalsmuziek door Tom Meuwese 

en natuurlijk het bezoek van onze stadsprins 

met gevolg. 

Ook de jeugdprins ontbrak deze middag niet. 

Hoogtepunt is ieder jaar weer  de verkiezing 

van de mooist verkleedde man / vrouw / 

stel. 

Nieuw dit jaar waren onze gasten van de  

Ministerhof. 

Ook dit was een enorm succes en daarom 

ook voor 2020 zeker voor herhaling vatbaar. 

Prinses Wil van de  

Ministerhof  werd door de stadsprins onthe-

ven uit haar functie en ontving een decora-

tie. 

Leuke bijkomstigheid is dat onze waarne-

mend voorzitter Wiel Janssen door de stads-

prins werd gedecoreerd vanwege zijn enor-

me inzet binnen de KBO Ruwaard.  

 

 

De activiteitencommissie zorgde voor een 

kop heerlijke erwtensoep, roggebrood en 

spek. 

Ook de bitterballen werden massaal geser-

veerd.  

De samenwerking tus-

sen de beheerder Gijs 

en Karin, barperso-

neel, bestuur en coör-

dinator bargebeuren 

Nol van Vliet was fan-

tastisch te noemen. 

Vermeldingswaardig is 

wel dat het leuk zou 

zijn als volgend jaar 

tijdens de carnavalsmiddag  meer leden van 

onze KBO de weg naar D‟n Iemhof weten te 

vinden. 

Namens de activiteitencommissie, 

Tonnie van Hoorn. 
 

 

Het Oss van vroeger in oude foto’s 

In krantenrubrieken kom je ze wel eens te-

gen: foto‟s van vroeger die vertellen hoe Oss 

er destijds uitzag. Nostalgische plaatjes die 

je naar andere tijden doen verlangen, of 

misschien ook niet maar die in ieder geval 

laten zien dat er heel wat is veranderd. 

De stadsgidsen van het Maasland Gilde Oss 

hebben –samen met het Stadsarchief- die 

plaatjes op een rijtje gezet en er een fraaie 

diapresentatie van gemaakt. Die diapresen-

tatie willen we u graag laten zien. Op vrij-

dagochtend 12 april 2019 gaan de lampen 

uit en de beamer aan in de grote zaal van 

D‟n Iemhof. Dan zal stadsgids Arno van  

Orsouw in sappige anekdotes vertellen wat 

er allemaal is verdwenen uit onze mooie stad 

en wat er voor in de plaats is gekomen. Ook 

komt er een stukje Ruwaard en dan met 

name de oude Bosschestraat aan bod. Dus 

alle oud-Ossenaren en nieuwelingen die inte-

resse hebben een stukje stadshistorie: hou 

12 april vrij! Aanvang 10.00 uur, toegang 

gratis en vol=vol. 
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Liederentafel 

Op donderdag  14 maart 2019  kunt u weer 

een spetterende editie meemaken van de 

liederentafel in D‟n Iemhof in Oss. 

Als de edities van afgelopen seizoen  een 

voorbod zijn voor de editie voor  komende 

maart dan staat u weer een onvergetelijk 

gezellige avond te wachten. 

Er is voor elk wat wils. Van oude liedjes tot 

zeer recente.  

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. 
 

 

Ons Klussenteam 

Mijn naam Chris Jansen en zit al drie jaar bij 

de KBO Ruwaard  waar van ik 2.5 jaar het 

klussenteam onder mijn hoede heb gekre-

gen.  

In deze 2.5 jaar heeft ons team leden blij 

kunnen maken met diverse karweitjes welke  

gedaan zijn. 

Helaas is team door ziekte  en hogere  leef-

tijd  collega‟s niet meer compleet! 

Wie voelt zich geroepen om het klussenteam 

te komen versterken. 

Als een van u interesse heeft dan kan u mij 

altijd bellen voor een afspaak 

Onder het nummer 06-25201450  

M.vr.gr.  Chris Jansen (Klussenteam) 
 

 

 

Kroonjarigen april 2019 

65 jaar: mevr. C.Y. van der Wielen-Jansen  

 

75 jaar: mevr. B.M.C. van der Krabben-

Heijnen  

 mevr. J.W.C. Kuiper - Jongsma  

  

80 jaar: dhr. A.A.E. Colen,  

 dhr. P.A.J. Elands  

 mevr. J. van Iterson  

 mevr. A.M. Roelofs  

 mevr. E.A.M. Schreiner-Schwind  

 mevr. T. Zwagerman  

 

85 jaar: mevr. E. Jans - Rat  

 dhr. A.P. van Santvoord 

 mevr. J.A. van der Sloot-Verhoeven  

 

90 jaar: dhr. M. van Goor  

 mevr. T. Wildenberg  

 

95 jaar: mevr. J.C.M. Martens-Cosijn 
 

 

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. 
 

 

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 
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