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Agenda augustus / september 

 

       22 juli tot 18 augustus  

    Soos geopend, bar gesloten 

 

wo 21 aug 14.00 uur kienen 

di 27 aug 09.30 uur bestuursvergadering 

wo 28 aug  dagreis Flevoland 

 

wo   4 sep 14.00 uur postzegelbeurs 

wo 11 sep 19.30 uur opening seizoen 

vr 13 sep 10.00 uur jaarvergadering 

   biljartver. ”Ruwaard” 

wo 18 sep 14.00 uur kienen 

 

 

Opening seizoen 2019-2020 

Woensdag 11 september 2019 organiseren 

wij de openingsavond in de grote zaal van 

D’n Iemhof  Wij hopen dat het weer een leu-

ke avond wordt voor onze leden en hun 

partner. Gezellig napraten over het afgelo-

pen seizoen en horen wat er weer op stapel 

staat in het nieuwe seizoen. 

Koffie met iets lekkers zal niet ontbreken en 

er zijn uiteraard lekkere hapjes en drankjes. 

Bovendien houden we ook nog een gratis 

loterij met mooie prijzen. 

Vanaf 19.15 uur is de zaal open en rond 

19.45 uur wordt U welkom geheten door  

onze nieuwe voorzitter Eize Boonstra. 

De avond wordt muzikaal opgeluisterd door 

Dia en haar troubadour. 

Wij hopen op een grote opkomst, dus heel 

graag tot ziens op 11 september. 

De activiteitencommissie. 

 

 

Klussenteam 

Mijn naam is Chris Jansen en ik heb meer 

dan 3 jaar het klussen onder mijn hoede ge-

had, om klusjes bij onze leden te klaren.  

Helaas zijn er twee personen die al eerder 

hebben opgezegd  i.v.m. gezondheid of an-

dere redenen. 

Er zijn verschillende keren advertenties ge-

plaats om nieuwe klussers te werven om het 

team te komen versterken. 

Helaas zijn er geen reacties op de adverten-

ties gekomen.  

Bij deze wil ik aangeven dat ook ik ga stop-

pen met het  klussenteam om persoonlijke 

redenen.  

Met vriendelijke groet, 

Chris Jansen 

 

 

85+ middag 

Het is alweer een paar weken geleden dat 

we de middag hadden van de 85+ jarigen. 

Het was een geweldige, gezellige middag. 

Ria Reijkers las een gedicht voor met als  

refrein: Ave Maria … 

Heel de zaal zong mee en genoot hiervan. 

De accordeonist speelde ouderwetse leuke 

melodietjes en je zag hoe blij de mensen 

waren. 

Tussendoor was er koffie met gebak en lek-

kere hapjes. Iedereen die je sprak vond het 

een prachtige middag. 

Voor herhaling vatbaar….. 

Bedankt K.B.O. 

 

Lies v.d. Waay 
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Samen eten 

Wij willen u uitnodigen om samen met ons 

uit eten te gaan bij Restaurant  Wolters,  

’t Dorp 94 in Heesch. 

Datum en tijd: woensdag 14 augustus 2019 

om 18.30 uur. 

De kok heeft voor ons het volgende  

3-gangen keuzemenu samengesteld. 

Voorgerecht: 

- Plateau Wolters met Carpaccio 

- brood met dip 

- gamba’s en een soepje. 

Hoofdgerecht: 

- Duo van Hollandse steak en  

    kalfs ribeye  

- of kabeljauw. 

Nagerecht: 

- Klein proeverijtje met fruit en slag-

room. 

Dit menu kost € 28,50 per persoon, exclusief 

drankjes. 

Wilt u mee gaan? U kunt u hiervoor opgeven 

tot uiterlijk zondag 11 augustus 19.00 uur. 

bij Jan Seegers   623601  of  0617242260 

bij Toos Jansen   625700  of  0622575453 

Wij vinden het fijn als u weer mee gaat. 

Mocht u problemen hebben met vervoer, 

neem dan even contact met ons op.  

Mogelijk kunnen wij iets regelen tegen een 

schappelijke vergoeding . 

Graag tot ziens.  

Met vriendelijke groeten  

Jan Seegers en Toos Jansen. 

 

 

 

WOENSDAGMIDDAG 10 JULI 2019  

JAN VAN DER HEIJDEN 

Nadat het geplande optreden van Lia de 

Haas en Hennie Korsten, om bekende rede-

nen, werd afgeblazen, zouden wij op 10 juli  

kennis maken met Jan van der Heijden. 

Deze man staat ook bekend als de trouba-

dour uit Liempde. 

Ik wist absoluut niet wat ik er van mocht 

verwachten, want ik had nog nooit van de 

man gehoord. 

De ontvangst in de Iemhof begon in ieder 

geval goed met koffie, thee en verschillende 

soorten cake en krentenbrood. 

 
Toen Jan met zijn optreden begon, was ik 

aangenaam verrast. Een prima stem, mooie 

gitaarklanken en een onvervalste dosis Bra-

bantse humor. 

Het door hem vertolkte ”Brabant” van Guus 

Meeuwis, ons officieuze volkslied, werd door 

het publiek uit volle borst meegezongen. 

Jammer dat sommigen in het gezelschap 

meenden te moeten kletsen tijdens zijn op-

treden! 

Tussen de zang en de ”proatjes”ging het 

team met Ria Reijkers veelvuldig rond met 

heerlijke hapjes. Alle hulde! 

Na een paar pauzes, waarin Jan ook zijn in-

wendige mens versterkte, kwamen de da-

mes zelfs met overheerlijke worstenbroodjes 

rond. 

Al met al duurde de middag van 14.00 tot 

17.00 uur, maar de tijd vloog om. 

Hierbij mijn dank aan Jan voor een geweldig 

optreden, maar ook mijn dank en respect  

voor al die vrijwilligers(-sters), die ons een 

hele fijne middag bezorgd hebben. 

Wat mij betreft zeker voor herhaling vat-

baar! 

 

Wim van der Waaij 

 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt 

opzeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  

voor 1 december bij de secretaris van KBO 

Ruwaard. Haar adresgegevens staan hierna. 

Voor het lopende jaar blijft u de volledige 

contributie verschuldigd. 
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5-daagse busreis Eifel 

Op woensdag 22 mei begon onze 5-daagse 

vakantie, samen met Lith en Geffen en een 

volle bus met gezellige mensen. 

Onze eerste stop was in Limburg voor een 

lekkere kop koffie met overheerlijke Lim-

burgse vlaai. En dan door naar ons hotel 

voor de lunch en een stadswandeling met 

onze duizendpoot (de bedrijfsleider), die van 

alle markten thuis is. 

Dag 2. Na het ontbijt en het klaarmaken van 

een lunchpakket, rijden we naar de oudste 

stad van Duitsland: Trier.  

 
Aan boord van een toeristentreintje komen 

we langs de dom van Trier en Porta Nigra. 

Verder is de middag voor jezelf. 

’s Avonds een quiz, kijken of je goed hebt 

opgelet bij de stadswandeling. 

Dag 3. We gaan een tocht langs de Moezel 

maken en bezoeken Cochem. Daar hebben 

we een rondleiding in het mosterdmuseum 

en hebben daarna nog wat tijd in Cochem 

om koffie te drinken, lunchen of winkelen. 

Op de terugweg rijden we langs de Moezel 

met mooie uitzichten en komen uiteindelijk 

in et hotel voor ons diner en een gezellige 

avond.  

 

Dag 4. Na het ontbijt vertrekken we naar 

Monschau, een prachtige oude stad, waar 

het de laatste 300 jaar niet veel is veran-

derd. Na de lunch gaan we met de bus en de 

gids een tochtje maken door de Eifel met 

zijn mooie natuur. 

Terug in het hotel genieten we van het diner 

en hebben een gezellige bingo-avond. 

En dan het onvermijdelijke: de laatste dag 

vertrekken we weer huiswaarts. Maar eerst 

nog even naar Keulen, waar we een boot-

tochtje maken over de Rijn en dan nog tijd 

hebben voor het bezoeken van de Dom van 

Keulen. 

 
Dan is het toch echt waar: we verlaten 

Duitsland en rijden richting Eindhoven voor 

een heerlijk afscheidsdiner en daarna rich-

ting opstapplaatsen. 

Een paar complimenten zijn wel op zijn 

plaats voor Ria, Bep en Willemien.  

Ook voor onze chauffeur Joep, die ons overal 

veilig, rustig en verantwoord naar toe heeft 

gereden. 

Groetjes en tot een volgend reisje, 

Albertine. 
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Kroonjarigen september 

65 jaar: mevr. M.P.A. Roos 
 

70 jaar: dhr. G. Kuik 
 

75 jaar: dhr. G.J.M. van Bakel 

 dhr. J.A. van Schaijk 
 

80 jaar: mevr. C.G.M. van Beek-Janssen 
 

85 jaar: dhr. J. Kloosterman 
 

90 jaar: mevr. E.P. van der Waaij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.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 

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 

Coördinator ziekenbezoek: 
Joke Berens     tel: (0412) 634927 

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