Jaargang 24 – april 2019

Kopij inleveren voor 2 mei 2019

Door de ziekte van Frans van Pinxteren zijn
de invullingen van hem een week later
verwerkt. Het verzetten ging gelukkig snel
en zonder problemen.

Agenda april / mei
wo
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3 apr 14.00 uur postzegelbeurs
5 apr 14.00 uur open bridgedrive
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

Doordat iedereen nu een machtigingscode
had verliep het invullen ook zonder haperingen.
Hartelijk dank aan u voor de vrijwillige bijdrages die u gegeven hebt voor de invullers
en gastheren.
Ook van harte dank voor het invullen aan de
vrijwilligers: Tonn Broeksteeg,
Riny Heesakkers en Frans van Pinxteren
en de gastheren Wiel Janssen en Tonnie van
Hoorn.

in oude foto’s
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inschrijven Lia de Haas
paasviering
paasstukjes maken
kienen
1e Paasdag
2e Paasdag Soos
gesloten
wo 24 apr 14.00 uur jaarvergadering
di 30 apr 09.30 uur bestuursvergadering
wo
wo
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vr
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di
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28 mei
30 mei
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14.00
14.00
14.00

14.00
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14.00
14.00
09.30

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Jo van Amstel, coördinator.

Van het secretariaat

postzegelbeurs
kienen
vrijwilligersavond
85+ middag
jeu de boules-toernooi
bestuursvergadering
HEMELVAART

Waar moet ik zijn met mijn vragen??
Vaak bellen mensen mij met vragen van allerlei aard. Ik beantwoord die graag, maar in
specifieke gevallen moet u vaak toch iemand
anders hebben.
Achter op ’t Nieuwsblad staat een colofon
met namen en telefoonnummers van de
mensen die voor verschillende onderdelen
verantwoordelijk zijn.
Voor contributieperikelen belt u onze
penningmeester Tonn Broeksteeg.
Voor klusjes Chris Jansen.
Voor het doorgeven van zieken Joke Berens.
Hebt u het nieuwsblad niet ontvangen Jo
Romme.
Voor rijbewijskeuring in de Hille
06 - 13031321 (zie regionale weekbladen).
Voor ledenadministratie en andere zaken
kunt u altijd bij de secretaris terecht.

Belastingservice.
Ruim 55 leden hebben
dit jaar weer van de
mogelijkheid gebruik
gemaakt om hun
belastingaangifte over
2018 in te laten vullen
door een van onze
service-medewerkers van KBO-Ruwaard.
Het was nu wat comfortabeler in de ruimte
van Rucrea.
Dank aan Gijs voor zijn medewerking.
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Concert Lia de Haas en
Hennie Korsten.

Paasmiddag
Op maandag 15 april as. om 14.00 uur
hebben we onze paasmiddag in de soos.
We maken er weer een gezellige middag van
en natuurlijk kunt u weer deelnemen aan de
paas-bloemstuk workshop door Ria van der
Doelen. Voor deelname hieraan dient u zich
op te geven bij Ria tel. 0412 – 637597
(opgeven tussen 8 en 12 april)
De kosten bedragen 8 euro, te betalen op
deze middag. U dient zelf een langwerpige
platte schaal mee te brengen.
(als u zo’n schaal niet heeft dit ook aan Ria
doorgeven).
Voor de overige bezoekers: deze kunnen
eventueel creatief bezig zijn met het schilderen van paaseieren (verfsetjes zijn aanwezig) of gezellig babbelen.
Het bestuur zorgt voor gekookte versierde
eitjes.
Koffie met iets lekkers en een drankje
(bijvoorbeeld een advocaatje met slagroom)
zullen ook niet ontbreken.
U bent van harte welkom.
De activiteitencommissie

Zoals we reeds in het ‘t Nieuwsblad van vorige maand vertelden willen we op woensdag
10 juli as. een muzikale middag organiseren
samen met Lia de Haas en Hennie Korsten.
Deze middag bestaat uit:
14.00 uur koffie met iets lekkers, waarna Lia
en Hennie met hun repertoire beginnen.
In de loop van de middag wordt er ook een
drankje geschonken en de hapjes zullen
uiteraard niet ontbreken.
Deze middag duurt tot ca. 17.00 uur.
De kosten voor dit concert zijn all in en bedragen voor KBO leden € 7,50 en niet leden
€ 10,00.
Inschrijven op maandag 15 april om 14.00
uur – 16.00 uur in de soos.
Graag tot ziens !

Middagexcursie
Op 7 augustus gaan we naar de kamelenmelkerij in Berlicum.
De tijd is 13.30 uur.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon.
Houdt u er rekening mee dat we met eigen
vervoer gaan en dat daar ook nog kosten
aan verbonden zijn.
Inschrijving is op maandag 15 april 2019.

Liederentafel
Op donderdag 11 april vindt de vierde liederentafel van dit jaar plaats.
Net als de voorgaande edities wordt het
weer een fantastische avond met heel veel
gezelligheid. Onze avonden zijn tegenwoordig wijd en zijd bekend en dat zie je ook aan
de bezoeker aantallen. U mag en kan er ook
bij zijn. Kom heerlijk meezingen en geniet
van de fantastische sfeer.
Iedereen is welkom en de toegang is geheel
gratis.
Donderdag 11 april 2019.
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 waarvan ik 2,5 jaar het
klussenteam onder mijn hoede heb gekregen.
In deze 2,5 jaar heeft ons team leden blij
kunnen maken met diverse karweitjes welke
gedaan zijn.
Helaas is het team door ziekte en hogere
leeftijd collega’s niet meer compleet!
Wie voelt zich geroepen om het klussenteam
te komen versterken?
Als u interesse heeft dan kan u mij altijd bellen voor een afspaak.
Telefoonnummer 06-25201450
M.vr.gr. Chris Jansen (Klussenteam)
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Oss in oude foto’s
Komt de situatie op bovenstaande foto u bekend voor? Inderdaad, het is enkele jaren geleden
maar het is toch echt de hoek Molenstraat/Walplein in Oss. Genomen bijna honderd jaar geleden, ongeveer vanaf de plek waar nu Venezia zit.
Deze en nog tientallen andere plaatjes kunt u bewonderen in de dia/overhead presentatie die we
laten zien op vrijdagmorgen 12 april 2019, in de grote zaal van D’n Iemhof. Stadsgids Arno van
Orsouw zal u daarbij van alles vertellen over het Oss van toen en wat er voor in de plaats is gekomen. Een stadswandeling door oud Oss waarbij u rustig op uw stoel kunt blijven zitten Met
een kopje koffie. Zoiets wilt u toch niet missen?
Kom 12 april naar d’n Iemhof en neem gerust familie, buren of vrienden mee. Aanvang 10.00
uur, toegang gratis!
Vooraankondiging

Jeu de Boules- Toernooi 2019

Bij opgave graag mededelen of je (en je
partner) ook blijft eten.

Voor de senioren uit de Ruwaard
Op dinsdagmiddag 21 mei wordt weer het
jaarlijkse individuele
toernooi voor de liefhebbers van het spel
Jeu de Boules gehouden. Dit zal gespeeld
worden op de baan bij
de Brederodestraat /
Sterrebos.
Elk jaar is het een gezellige ontmoeting en
na afloop blijven de meesten nog gezellig
eten in de spil.

We starten om 13.30 uur.
Wilt u deelnemen aan dit toernooi dan kunt
u zich vóór 10 mei opgeven bij:
Ad Bolwerk
tel. 635889
bolwerk86@zonnet.nl
Gerry van Erp tel. 06-15689909
gerryvanerp@ziggo.nl
Ria Reijkers
tel. 636713
afreijkers@home.nl
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Doppenactie voor de hulphond

Kbo afdeling Ruwaard

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.

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

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

Kroonjarigen mei 2019
70 jaar: dhr. V.L. Nguyen
dhr. A.M.J.B. de Ruijter

2e secretaris:
C van de Vorstenbosch tel: (0412) 637340
cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl

75 jaar: dhr. J.M. Romme
mevr. R.M.E. Wennekes

PR en activiteiten:
Tonnie van Hoorn,

tel: (0412) 850773
06 11001548
tonnievanhoorn@hotmail.com

80 jaar: mevr. H.M. van den Brink –
Schoenmaker
mevr. P.M. Lucius - van Hoorn
mevr. E.J.H. Telkamp - Boland

Barcoördinator:
Nol van Vliet,

tel: (0412) 638038

Redactie Nieuwsblad:
redactie@kbo-ruwaard.nl

85 jaar: dhr. J den Engelsen
mevr. W.A.M. Mutsaers - Wouters

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

tel: (0412) 630361

95 jaar: mevr. P.O. Weerepas

Klussenteam:

Lidmaatschap

Coördinator ziekenbezoek:

Chris Jansen,

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.

Joke Berens

tel: (0412) 636271
06 25201450
tel: (0412) 634927

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

