Jaargang 24 – september 2019

Kopij inleveren voor 3 oktober 2019

Agenda

Respect

wo 4 sep 14.00 uur postzegelbeurs
wo 11 sep 19.30 uur opening seizoen
vr 13 sep 10.00 uur jaarvergadering
biljartver. ”Ruwaard”
ma 16 sep 14.00 uur inschrijving 5-daagse
busreis mei 2020
wo 18 sep 14.00 uur kienen
di 24 sep 09.30 uur bestuursvergadering

In d’n Iemhof hebben we maandag t/m vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur als KBO
zaal 2 (de Soos) in gebruik. De activiteiten
starten om 13.30 uur en ook de bar gaat om
die tijd open. De soos is als het ware onze
huiskamer waar allerlei activiteiten plaatsvinden en waar u aan de bar een drankje
kunt nuttigen. Wij als bestuur van KBO Ruwaard stellen het op prijs dat u deze huiskamer ook gebruikt als huiskamer en daar
respectvol mee om gaat. Wij bedoelen
daarmee, respect voor uw medegebruikers,
het barpersoneel en de ruimte.
Daarnaast vragen wij u met klem ook matig
om te gaan met alcohol, zodat wij niet geconfronteerd worden met leden die bij het
naar huis gaan onbekwaam zijn en daardoor
ongelukken krijgen dan wel veroorzaken.
Een ander punt is dat het laatste drankje om
16.30 kan worden besteld en de bar om
16.45 uur sluit.
Namens het bestuur van KBO Ruwaard,
Eize Boonstra voorzitter.

wo 2 okt 14.00 uur postzegelbeurs
wo 16 okt 14.00 uur kienen
zo 27 okt
einde zomertijd
(klok terug)
di 29 okt 09.30 uur bestuursvergadering

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 leuke avond wordt voor onze leden en hun
partner. Gezellig napraten over het afgelopen 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 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.

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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Beste leden,

Bezorgers

KBO Ruwaard, met 550 leden, een van de
grootste afdelingen in de kring Oss, heeft jarenlang een klussendienst gehad. U als lid van
onze afdeling kon een beroep doen op de vrijwilligers van de klussendienst, bij een lekkende kraan, verstelwerk, iets met de computer of
de mobiele telefoon, een verstopt riool enz.
Echter een aantal van deze vrijwilligers heeft
om diverse redenen afgehaakt waardoor dit
initiatief verloren is gegaan. Wij als bestuur
vinden dit toch een initiatief dat we graag weer
een nieuw leven willen geven. Daarom een
oproep aan de 550 leden, van wie er best een
aantal zullen zijn die handig zijn in zaken zoals
hiervoor genoemd. Bent u bereid andere leden
op vrijwillige basis hiermee te helpen, wilt u
zich dan opgeven bij Eize Boonstra
tel. 0620090244 of e-mail
eboonstra@ziggo.nl. Zodra een aantal vrijwilligers zich heeft gemeld gaan we met deze
vrijwilligers aan tafel om te bespreken hoe
e.e.a. wordt gerealiseerd.
Alvast dank voor uw aanmelding,
Het bestuur KBO Ruwaard.

Vandaag hebt u wederom de Ons en het
Nieuwsblad van KBO Ruwaard ontvangen dat
door een aantal vrijwilligers wordt rond gebracht. Echter dat is niet het enige, de bladen
worden ook nog gesorteerd op wijk (bezorger)
en het Nieuwsblad en evt. andere flyers ingevouwen. Dit alles gebeurt onder leiding van
coördinator Jo Romme, die bij het bestuur
heeft aangegeven dat hij nog vrijwilligers kan
gebruiken als bezorger. Indien u dit zou willen
doen, het vergt enkele uren per maand, meldt
u dan bij Jo Romme tel. 0412 630361 die u
kan vertellen hoe een en ander werkt.
Het bestuur van KBO Ruwaard bedankt u alvast voor uw aanmelding.

Voorlichting
Het bestuur heeft notaris Barbara van Kampen
bereid gevonden om een voorlichting te geven
over het notariaat en welke vorm van testament bij onze leeftijdsgroep past. Dit is ook
afhankelijk van het feit of u nog gehuwd, dan
wel alleenstaand bent. Ook zal zij het levenstestament behandelen waarin een aantal zaken
m.b.t. het levenseinde kunnen worden opgenomen.
Deze voorlichting wordt gehouden op vrijdag
25 oktober om 10.00 uur in d’n Iemhof
zaal 1. Als u hier bij wilt zijn, dan gaarne
aanmelden bij:
Tonnie van Hoorn tel.0412 850773 of e-mail
tonnievanhoorn@hotmail.com;
Tot de 25e oktober.

Bustocht KBO Geffen
KBO Geffen organiseert op 18 oktober een halve dagtocht naar het oorlogsmuseum in Overloon. Mocht u interesse hebben voor deze busreis kunt u zich aanmelden bij KBO Geffen.
Het programma is:
Vertrek om 13.00 uur bij het Oude Klooster in
Geffen.
Wij rijden met Brabant Expres naar het oorlogsmuseum, waar we tot 17.00 uur de tijd
hebben om alles te bekijken, en worden tussendoor ook nog eens verwend met koffie of
thee en een stuk taart.
Rond 17.00 uur rijden we naar de plaats
Zeeland waar we in ’t Witte Huis genieten van
een driegangen diner. Verwachting is dat we
rond half acht weer in Geffen zijn.
Opgave voor deelname vóór 20 september
door betaling van € 55,50 per persoon op
bankrekening NL82RABO 011100 3342 KBO
reizen met vermelding van uw naam en adres.
Informatie bij:
Tineke Willemse
telnr. 0610758924

Samen eten
Wij nodigen U uit om met ons te gaan eten op
woensdag 25 september 2019 om 18:30 uur
bij Restaurant de Waard, Kerkstraat 3 te
Heesch. Men heeft een 3 gangen keuzemenu
samengesteld voor de prijs van
€ 22.00 p.p. Exclusief drankjes.
Wij vinden het prettig als u weer meegaat.
U kunt u hiervoor opgeven tot uiterlijk zondag
22 september a.s. 19.00 uur bij:
Toos Jansen tel. 0412625700 of 0622575453
of bij Jan Seegers tel. 0412623601 of
0617242260
Graag tot ziens op woensdag 25 september.
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Op naar de Kamelen!

Omgaan met geld

Op woensdag 7 augustus togen we met 12
personen naar Kamelenmelkerij Smits in Berlicum.
We werden hartelijk ontvangen met koffie of
thee en een heerlijke plak cake. Om 2 uur kregen we een presentatie over de gang van zaken bij de kamelenmelkerij. Er moest al meteen iets recht gezet worden. Er is namelijk
geen enkele kameel te zien, het zijn wel zo’n
110 dromedarissen. Over de prijs zei hij niet
zoveel maar een kameel van 2 jaar kost ongeveer € 2.500. Als een kameeltje is geboren
mag hij 2 tot 3 weken bij de moeder blijven.
Dan worden ze gescheiden en komt de kleine
2x per dag drinken bij de moeder om de melkgift op gang te brengen. Om te melken gaat
het kleintje, als hij 3 l gedronken heeft, even
weg bij de moeder en mag even later de uier
leeg drinken. De merrie geeft zo’n 6 liter per
dag. De melk wordt meteen in de diepvries
opgeslagen. Als de jonkies 2 jaar zijn, worden
de hengsten verkocht. Tussen de 2 en 4 jaar
eten ze graag gras in de wei en hooi, brokken
en kuilvoer. Als ze 4 jaar zijn worden ze gedekt door de hengst, waarvan er één op de 25
merries in de wei loopt.
Na de presentatie mochten we de stallen bezichtigen en kamelenmelk proeven.
De melk wordt gebruikt voor zeep en bonbons.
Die konden we kopen in de winkel.
Een mevrouw durfde het aan om op een kameel te klimmen. Ze zijn zachtaardig en goed
te aaien.
Er zijn allerlei activiteiten als groepssafari, kinderfeestjes, bed & breakfast.
Op het terras hebben we genoten van de kamelen in de wei.
We zagen dat ze net als koeien twee grote tenen hebben en 4 spenen om te melken. Ze zijn
allemaal genummerd en de oppasser kent ze
allemaal bij naam. Heel knap!
Frank Smits is in 2006 in Den Bosch begonnen
met 3 kamelen en nu zijn het er zo’n 110! Het
is de enige kamelenmelkerij in heel Europa.
Hoe de kamelen met z’n 25en in volle draf
naar hun stal renden was een koddig gezicht.
Dat had ik niet willen missen. De jonge medewerkers doen er alles aan om een bezoek onvergetelijk te maken.
T. Hoefnagel

Wilt u graag zelf uw administratie en financiën
bijhouden? Maar lukt het niet om uw papieren
op orde te krijgen of te houden?
Weet u niet waar uw geld blijft?
Wilt u graag meer weten over toeslagen van
de belastingdienst?
Hebt u vragen over overstappen naar een andere ziektekostenverzekering?
Of u hebt andere vragen over uw financiën?
Dan is de cursus OMGAAN MET GELD iets
voor u!
Informatie over de cursus:
Wanneer
start vrijdag 20 september 2019
Hoelang
10 bijeenkomsten; 1 keer per
week (herfstvakantie vrij)
Hoe laat
van 13.00 uur tot 16.00 uur
Waar
Muzelinck in Oss
Door
docent van IVIO-opleidingen
Voor
inwoners van de gemeente Oss
Kosten
geen, gratis deelname

Na deze cursus kunt u:
 Post en papieren ordenen en bewaren
 Veilig internetbankieren
 Sparen voor onverwachte uitgaven
 Omgaan met schulden
 Overstappen van zorgverzekeraar,
energieleverancier, telefoonaanbieder
etc.
Na deze cursus hebt u:
 Inzicht in uw maandelijkse inkomsten
(inclusief toeslagen)
 Inzicht in uw uitgaven
 Inzicht op welke kosten u kunt besparen
 Duidelijkheid over verzekeringen die u
nodig hebt
Aanmelden of vragen?
Aanmelden: stuur een mail naar
wieducatie@oss.nl.
Vragen: vanaf 9 september 2019 kunt u bellen
naar Gemeente Oss, Geertje Ruijs 140412.
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Vijfdaagse busreis in 2020

Kroonjarigen oktober 2019

De KBO-afdelingen Geffen, Lith, Don Bosco en
Ruwaard hebben samen besloten een 5-daagse
busreis aan te bieden. De duurt van
17 tot en met 21 mei 2020 en gaat naar Blankenberge en West Vlaanderen.
De 5 dagen worden als volgt ingevuld:
zondag 17 mei: vertrek en onderweg naar de
vogeltjesmarkt.
maandag 18 mei: bezoekerscentrum Jules Destrooper en tour langs de kust.
dinsdag 19 mei: Blankenberge, Tyne Cot en Ieper.
woensdag 20 mei: proef en beleef Brugge.
donderdag 21 mei: terugreis via Gent.
Meer informatie vindt u hieronder. Inschrijving
is op 16 sept om 14.00 uur in de soos.
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Bosch, A.W.P. van den
mevr. G.J. Bund
mevr. J.J. Arts
mevr. E.J.M. Ulijn-Mooren
mevr. A.A.G van Veghel-Coolen
dhr. A.H.J. van Vliet
dhr. C.J.H. Geurts
dhr. R. van Hameren
mevr. A.M.A. van der Wiel
dhr. A. Kappen
dhr. G.J. de Witte
mevr. R. van den Heuvel-Karsten

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

Voorzitter:
Eize Boonstra,
eboonstra@ziggo.nl

tel: (0412) 642369

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:
Cor van de Vorstenbosch, tel: (0412) 637340
cor.rinskevandevorstenbosch@ziggo.nl

PR:
Tonnie van Hoorn,

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

Activiteiten en reizen:
Tanja Maarschalk

tel. 06 51612669

Barcoördinator:
Nol van Vliet,

tel: (0412) 638038

Redactie Nieuwsblad:
redactie@kbo-ruwaard.nl

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

tel: (0412) 630361

Coördinator ziekenbezoek:
Joke Berens

tel: (0412) 634927

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

