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Agenda mei / juni 

wo 15 mei 14.00 uur kienen 

do 16 mei 19.30 uur vrijwilligersavond 

vr 17 mei 14.00 uur 85+ middag 

di 21 mei 09.30 uur bestuursvergadering 

di 21 mei 13.30 uur jeu de boules-toernooi 

do 30 mei   HEMELVAART  

      soos gesloten  

vr 31 mei   soos open 

wo   5 jun 14.00 uur postzegelbeurs 

vr   7 jun   KBO Ruwaard 52 jaar 

zo   9 jun   PINKSTEREN 

ma 10 jun  2e pinksterdag  

     soos gesloten 

wo  12 jun 14.00 uur kienen 

ma 17 jun 14.00 uur inschrijven zomeractivi- 

   teiten, middagexcursies 

   en dagreis 

di 25 jun 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Correctie in de 

jaarplanning:  
 

Kienen: 12 juni 

   

 

Zomerreisjes 2019 

De reiscommissie heeft niet stilgezeten in de af-

gelopen maanden: dit jaar organiseert KBO Ru-

waard twee zomerreisjes. We hebben een halve 

dag excursie en een dagreis. Op woensdag 7 au-

gustus gaan we met eigen vervoer een bezoek 

brengen aan de kamelenmelkerij in Berlicum.  

Deze melkerij is de enige in zijn soort in Europa . 

Er zijn ongeveer 100 kamelen. Na de koffie/thee 

volgt een uitgebreide presentatie en rondleiding 

door het bedrijf en de stallen en we kunnen ui-

teraard ook kamelenmelk proeven.   

Kosten € 13,00 per persoon.  

Chauffeurs zijn van harte welkom. 

De jaarlijkse dagreis is op woensdag 28 augus-

tus. We gaan die dag eerst naar een gezellige 

theetuin waar we (bij goed weer) koffie/thee met 

iets lekkers krijgen. Bij minder goed weer uiter-

aard binnen. Hierna rijden we door naar Yakult in 

Almere, alwaar we na de koffie een rondleiding 

door het bedrijf krijgen . Na afloop ontvangt u 

ook nog een tas met attenties! Hierna rijden we 

dwars door Flevoland richting Harderwijk naar 

een restaurant voor een Veluwse koffietafel met 

kroket. Vervolgens gaan we naar het Palingmu-

seum en nemen een uniek kijkje achter de 

schermen in een ambachtelijke palingrokerij 

waarbij we ook kunnen proeven. Rond 16.00 uur 

vertrek richting Brabant maar natuurlijk niet voor 

we de dag afsluiten met een lekker diner.  

Rond 17.00 uur aankomst bij een gezellig restau-

rant in het hart van de Veluwe waar we aan tafel 

gaan voor een 3-gangen diner. We verwachten 

omstreeks 20.30 uur weer aan te komen op het 

parkeerterrein van D’n Iemhof. De dagreis kost  

€ 64,00 per KBO lid. Niet leden en introducés 

kunnen ook mee, als er plaats is. Zij betalen € 

10,00 meer. 

Inschrijven middagexcursie en dagreis maan-

dagmiddag 17 juni. 

 

Verhuisbericht 

Als u gaat verhuizen worden de meeste contac-

ten hierover geïnformeerd. Wilt u dan ook  

KBO Ruwaard niet vergeten. Even een telefoontje 

of mailtje naar onze secretaris en ook wij zijn op 

de hoogte. 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt op-

zeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  voor 

1 december bij de secretaris van KBO Ruwaard. 

Haar adresgegevens staan hierna. Voor het lo-

pende jaar blijft u de volledige contributie ver-

schuldigd. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

d.d. 24 april 2019 

 Opening door de interim voorzitter 

Wiel heet iedereen welkom.  

Hij meldt dat het bericht zojuist is binnengeko-

men, dat Piet Pennings is overleden.  

Hij vraagt een ogenblik stilte voor de leden, die 

het afgelopen jaar zijn overleden. 

 Mededelingen 

Wiel leest een briefje van Jo van Amstel voor. Jo 

is niet bij de vergadering aanwezig wegens ge-

zondheidsproblemen. In het briefje schetst hij 

zijn situatie met oplopende PSA-waarden en pijn 

ondanks medicatie. Hij heeft al zijn kracht nodig 

voor het dagelijkse functioneren.  

Een bemoedigend applaus van de ledenvergade-

ring. 

 Notulen van de Algemene Ledenvergade-

ring d.d. 25 april 2018  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van de 

Algemene Ledenvergadering. 

 Jaarverslag 2018 – 2019 

Wim Frickel wijst erop, dat in het jaarverslag 

vermeld wordt, dat er dagelijks 30 personen ko-

men biljarten. Cor van de Vorstenbosch zegt, dat 

hier gelezen moet worden dat er 30 personen 

meedoen aan de regionale competitie. 

 Verslag Penningmeester 

Tonn Broeksteeg geeft uitleg over de financiën. 

Leden die het verslag willen lezen kunnen dit 

melden bij de penningmeester. 

Er zijn nog altijd drie leden die hun contributie 

niet voldaan hebben. 

Tot slot vraagt Tonn nogmaals of een lid zich als 

nieuwe penningmeester wil melden. 

 Verslag van de kascommissie 

De kascommissie bestond dit jaar uit de dames 

Annie Keijzers (voorzitter) en Regina Bijlsma 

(lid). Reserve lid was Peter Hessels. Regina leest 

de verklaring van de kascommissie voor waarna 

decharge wordt verleend voor het gevoerde fi-

nanciële beleid.  

Applaus van de vergadering voor de penning-

meester. 

Annie treedt af, Regina wordt voorzitter en Peter 

wordt lid. 

Als reserve lid meldt Adriaan van de Burg zich 

aan. 

 Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Als kandidaat bestuursleden hebben zich twee 

dames gemeld. 

Jolanda van Hinthum is kandidaat 1e secretaris. 

Jolanda is werkzaam in Eindhoven op het Ministe-

rie van Financiën. Zij doceert Nederlandse taal 

aan nieuwe Nederlanders en is vrijwilliger bij Die-

renopvang Maasland. 

Tanja Maarschalk is kandidaat lid. 

Tanja is geen Brabantse, maar komt oorspronke-

lijk uit de omgeving Haarlem. Zij heeft een oplei-

ding als schoonheidsspecialiste en pedicure. Zij is 

actief in het Huis van de Wijk met hobby’s schil-

deren, knutselen, emailleren. Bij KBO Ruwaard is 

ze actief in de Reis- en Activiteitencommissie. 

Met hartelijk applaus worden Jolanda en Tanja 

als bestuursleden ontvangen. 
 

Voor de functie van voorzitter hebben Eize Boon-

stra en Marc Westerlinck zich kandidaat gesteld.  

De verkiezing tot voorzitter verloopt schriftelijk. 

Bep Timmermans en Frans van Pinxteren tellen 

de opgehaalde briefjes. 

Uitslag: Eize 42 stemmen, Marc 23 stemmen. 

Hiermee is Eize verkozen tot voorzitter. 

Hierna meldt Frans van Pinxteren dat hij als kan-

didaat-penningmeester wil meedraaien met het 

bestuur. 

Wiel geeft aan dat hij opstapt als bestuurder, 

maar niet als actief lid. Hij blijft het kienen, de 

website en de redactie van ‘t Nieuwsblad verzor-

gen. 

Hierna geeft Wiel de microfoon en zijn plaats 

over aan Eize. 

 Rondvraag 

Marc Westerlinck vindt dat de biljartclub niet mag 

uitmaken wie er wel of niet lid wordt. Als lid van 

de Ruwaard moet iedereen kunnen biljarten. Cor 

van de Vorstenbosch geeft aan dat er al sinds de 

oprichting sprake is van ballotagebeleid. Er zijn 

maximaal 40 leden mogelijk. De biljartclub heeft 

binnen KBO Ruwaard haar eigen bestuur en be-

heert haar eigen financiën. Dit is al ruim 40 jaar 

het geval.  

Eize zegt toe dit punt in de volgende bestuurs-

vergadering aan de orde te stellen. 
 

Volgens planning zal de nieuwbouw van D’n Iem-

hof klaar zijn ongeveer september 2020. Ter ge-

ruststelling: de oude soos wordt niet gesloten 

voor de nieuwbouw betrokken wordt. 
 

Nol van Vliet vraagt hoe het zit met het open of 

gesloten zijn van de bar in de vakantietijd. 

In tegenstelling tot eerdere berichten verzorgt de 

stichting D’n Iemhof (niet de barvrijwilligers) de 

dagelijkse sluiting van o.a. de soos. Daarom kan 

de soos ook in de vakantietijd gewoon geopend 

blijven (tot 16:30 uur) en de georganiseerde ac-

tiviteiten kunnen doorgaan. 
 

Regina Bijlsma roept de leden op om zich op te 

geven bij het koor. Ook vraagt ze zich af of ie-
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dereen behoefte heeft aan het hele pakket met ’t 

Nieuwsblad en de ONS. 
 

Chris van de Berkmortel vraagt waar de biljart-

club thuishoort. 
 

 Sluiting 

Eize sluit de vergadering. 

 

 

Jeu de Boules-toernooi 2019 
Voor de senioren uit de Ruwaard  
Op dinsdagmiddag 21 mei 2019 wordt weer 

het jaarlijkse individuele toernooi voor de lief-

hebbers van het spel Jeu de Boules gehouden op 

de baan bij de Brederodestraat 

bij Sterrebos.  

Elk jaar is het een gezellige 

ontmoeting en na afloop blijven 

de meesten nog gezellig eten in 

de spil. 

Bij opgave graag mededelen of u (en uw partner) 

ook blijft eten. 
 

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    
 

 

Bridge drive KBO Ruwaard 

Deze bridge drive vond plaats op 5 april jl. in de 

grote zaal van D’n Iemhof. Het was zoals ieder 

jaar weer een gezellig gebeuren waar 64 paren in 

5 lijnen aan hebben deelgenomen. De uitslag was 

als volgt, alleen de 1e drie paren worden ge-

noemd: 

Lijn A  

1. Annelies & René van de Put.  

2. Piet Pennings & Frans van Weert. 

3. Ine van Dinther & Marcella Henzen. 

Lijn B 

1. Angela & Adri de Ruijter. 

2. Anton Janssen & Frits Lommel. 

3. Diny & Wim van der Heijden. 

Lijn C 

1. Wil & Piet Banken. 

2. Simon Kostman & Loes van Laarhoven. 

3. Diny Arts & Annie Muller. 

 

 

 

 

Lijn D 

1. Artje Zeijlstra & Clary Buth. 

2. Annie van Donzel & Annie van der Stroom. 

3. Joke van der Velden & Annie de Haas. 

Lijn E 

1. Wilma van Osch & Betty Teunissen. 

2. An Veenstra & Anja Schombs. 

3. Truusje Geurts & Hans Smit. 
 

Voor de volledige uitslag zie de site van  

KBO Ruwaard (www.kbo-ruwaard.nl) 

 

 

Jeu de boules KBO Kring Oss 
Op woensdag 10 juli organi-

seert KBO Kring Oss een Jeu 

de Boules evenement voor de 

leden van de KBO afdelingen. 

Er wordt gespeeld op de ba-

nen van Boules de Boeuf, 

sportpark Rusheuvel te Oss 

ingang Macharenseweg. 

Aanvangstijd van de wedstrijden is 10.00 uur, 

deelnemers moeten zich om uiterlijk 9:30 uur 

melden. 

De kosten voor dit evenement zijn € 3,= per 

deelnemer incl. lunch. 

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 5 juni 2019 

opgeven bij het secretariaat KBO Ruwaard o.v.v. 

jeu de boules. E-mail adres: 

jmwm.van.hinthum@home.nl. 

Het bedrag van € 3,= kunt u overmaken op 

bankrekening NL03 ABNA 0609318810 t.n.v. 

JMWM van Hinthum van Berkom / Oss. 

 

 

Samen eten 

Wij willen u uitnodigen om samen met ons uit 

eten te gaan bij het Lokaal Eikenboomgaard 8 te 

Oss op woensdag 15 mei om 18.30 uur. 

De kok heeft voor ons een 3 gangen keuzen me-

nu samengesteld . 

Voorgerecht: huisgemaakte soep, salade geiten-

kaas, wilde rode sockeye zalm 

Hoofdgerecht: keuze uit vlees (bijv. spareribs, 

kipsaté of Tex Mex) of vis (bijv. zeebaarsfilet). 

Nagerecht: bijv. dame blanche, crème brûlée of 

romige Maltezers parfait. 

Alle gerechten worden geserveerd met brood- 

salades en  verse groenten. 

Dit menu kost € 18,95 per persoon exclusief 

drankjes. 

Mocht u problemen hebben met vervoer, neem 

dan even contact op met ons.  

mailto:bolwerk86@zonnet.nl
mailto:gerryvanerp@ziggo.nl
mailto:afreijkers@home.nl
http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:jmwm.van.hinthum@home.nl
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Mogelijk kunnen wij iets regelen tegen een 

schappelijke vergoeding. 

Wij vinden het prettig als u weer meegaat. 

U kunt zich hier voor opgeven tot uiterlijk zondag 

12 mei a.s. 

Bij Jan Seegers tel.(0412) 623601 of 

0617242260 

Bij Toos Jansen tel.625700 of 0622575453 

Graag tot ziens en een vriendelijke groet van  

Jan en Toos. 

 

 

Paasviering   

Op maandag 15 april 2019 heb-

ben we een fijne paasviering ge-

had. Er konden eieren geverfd 

worden, paasstukjes gemaakt en 

gewoon gezellig met elkaar gepraat worden met 

een leuk achtergrondmuziekje. De paaseieren, 

aangeleverd door het bestuur, werden goed ver-

orberd. 

Iedereen ging met een goed paasgevoel weer 

huiswaarts. 

 

 

Hallo Allemaal, 

Jaren geleden kreeg ik te horen dat mijn aorta 

aan het dichtslibben was, dus kreeg ik medicij-

nen, maar in mijn achterhoofd wist ik dat er ooit 

een operatie kwam. 

Nou begin december vorig jaar moest ik op con-

trole komen, en kreeg het slechte nieuws dat de 

aorta bijna dicht zat. 

Ik kreeg allerlei onderzoeken, gelukkig allemaal 

goed, en mocht dus naar het Catharina zieken-

huis in Eindhoven. Daar ben ik op 28 februari j.l. 

geopereerd, ook alles goed verlopen, gelukkig, 

maar ontzettend nerveus en zeer spannend. 

Dus nu ben ik aan het revalideren en het gaat 

mondjesmaat de goede kant op, hier ben ik erg 

blij mee. 

Ik wil hierbij KBO Ruwaard dan ook heel hartelijk 

bedanken voor hun meeleven, de kaartjes, bloe-

men, fruitschaal, huisbezoekjes, telefoontjes, etc.   

Na enkele weken kwam ik weer in de soos en ik 

werd daar met een heel warm welkom ontvan-

gen. Dit alles heeft mij ontzettend goed gedaan. 

Nogmaals mijn hartelijke dank hiervoor. 

Groet Lenie van Lit. 

 

 

 

 

 

 

Kroonjarigen juni 

65 jaar: mevr. A.I.L. Jansen  
 

70 jaar: mevr. E.G. Remmits  
 

75 jaar: mevr. G.J. van Bergen - v. Breda 
 

80 jaar: dhr. J. Offringa  
 

85 jaar: dhr. M Rooders 

 

 

Kbo afdeling Ruwaard 

Site: http://www.kbo-ruwaard.nl 

Mail: info@kbo-ruwaard.nl 

 

Voorzitter: 

Eize Boonstra,  tel: (0412) 642369 

eboonstra@ziggo.nl 

Secretariaat en ledenadministratie 

Jolanda van Hinthum, tel: 06-21905906 

Vierhoeksingel 63  5341 PN  Oss 

jmwm.van.hinthum@home.nl 

Penningmeester:  

Tonn Broeksteeg,  tel: (0412) 640418 

Bankrekening: KBO-Ruwaard 

NL48 RABO 0170 4355 63  

tonnoss@ziggo.nl 

2e secretaris: 

Cor van de Vorstenbosch,   tel: (0412) 637340 

cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl 

PR en activiteiten: 

Tonnie van Hoorn,  tel: (0412) 850773 

         06 11001548 

tonnievanhoorn@hotmail.com 

Activiteiten en Reizen: 

Tanja Maarschalk,  tel: 06-51612669 

tanjam@kpnmail.nl 

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 

http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:info@kbo-ruwaard.nl
mailto:eboonstra@ziggo.nl
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl
mailto:tonnievanhoorn@hotmail.com
mailto:tanjam@kpnmail.nl
mailto:redactie@kbo-ruwaard.nl
mailto:jo-romme@ziggo.nl

