Jaargang 24 – oktober 2019

Kopij inleveren voor 31 oktober 2019

Agenda oktober / november

Barmedewerkers

wo 16 okt
vr 25 okt

In de soos worden, tegen betaling, tijdens openingstijden op ma. middag t/m vrij. middag (13.30
uur tot 17.00 uur), vanachter de bar alcoholischeen frisdranken door bardienstvrijwilligers geschonken. Deze bardienstvrijwilligers zijn meestal één
middag in de week of één keer per 14 dagen actief.
Op dit moment is er behoefte aan enkele nieuwe
bardienstvrijwilligers, dit vanwege ziekte en opzegging van een aantal vrijwilligers. De vrijwilligers
staan altijd met 2 personen achter de bar en dit
wordt gecoördineerd door Joop Meijer. Hebt u
misschien nog een middag in de week vrij en wilt u
eens iets anders doen, meld u dan bij Joop als vrijwilliger voor de bardienst. Zijn tel. nr. is
0626836649

zo

27 okt

di

29 okt

14.00 uur
10.00 uur

09.30 uur

wo
6 nov 14.00 uur
vr 15 nov 13.30 uur
ma
wo
zo
di

18
20
24
26

nov
nov
nov
nov

14.00
14.00
14.30
09.30

uur
uur
uur
uur

kienen
voorlichting notariaat
Barbara van Kampen
einde zomertijd
(klok terug)
bestuursvergadering
postzegelbeurs
feestmiddag leden
biljartvereniging
pakjes maken Sinterklaas
kienen
de weg naar vrijheid
bestuursvergadering

Voorlichting

Bezorgers

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.

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, meld 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.

Attentie voor de bustocht naar het
oorlogsmuseum

Dagtocht naar yakult en
palingmuseum

Mensen die deze tocht geboekt hebben
moeten er rekening mee houden dat de
opstapplaats in Geffen gewijzigd is.
De nieuwe opstapplaats is bij sporthal de
Geer Elzendreef 1 Geffen om 12.45 uur.

We vertrokken vroeg om 08.00 uur met de bus en
onze eerste stop was bij een geweldig theehuis voor
koffie met appeltaart. Het was niet alleen lekker,
maar ook in een fantastische omgeving en mooi
weer. Daarna gingen we dwars door Flevoland naar
Yakult in Almere. Vriendelijke ontvangst en een
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goede uitleg van de voordelen om deze flesjes te
gebruiken bij darmproblemen. Bij vertrek kregen
alle aanwezigen een koeltasje met 30 flesjes om
thuis te proberen.
Van diverse mensen gehoord dat ze er een goed
gevoel bij hebben.
De lunch was ook heerlijk en goed verzorgd.
Dan op naar het Palingmuseum en de rokerij in
Harderwijk.
Wat een mooie uitleg te weten dat de paling die wij
eten al 15 jaar is. Dat de paling met zijn kop in de
bodem zit, zodat je ze weinig of niet kan zien
zwemmen. Natuurlijk daarna paling roken en alles
wat er bij nodig is. Het was heel interessante informatie. Daarna een demonstratie van het
schoonmaken en fileren en proeven.
We konden er ook paling kopen en wat denk je, dat
gebeurde natuurlijk ook. Wat een heerlijkheid!
In een restaurant op de Veluwe werd het avondeten
geserveerd, ja ook heerlijk en goed, alleen een
beetje te warm binnen.
Desondanks hebben we ervan genoten. Het was een
geweldige dag met een bijzonder fijn gezelschap,
een ervaring die we niet hadden willen missen.
Nu op naar volgend jaar om weer iets nieuws te
ontdekken.
Wie heeft er een idee? Geef het ons door, dan kunnen we informeren welke mogelijkheden er worden
geboden.
Vriendelijke groet, Tanja.

Dia en haar troubadour zorgden voor de muzikale
omlijsting. De zangeres was goed, gezellig en
onvermoeibaar.
Een enkeling waagde zich nog op de dansvloer.
De inwendige mens werd ook niet vergeten.
De bar-dames met de hapjes kwamen veelvuldig
langs en aan de bar kon eenieder zijn drankje krijgen. De advocaat met slagroom zag er verrukkelijk
uit.
Na het trekken van de winnende lootjes, die we bij
binnenkomst kregen, ging iedereen voldaan naar
huis.
De klok stond inmiddels op 23.00 uur….
Iedereen kan terugkijken op een geslaagde en
vooral gezellige avond.
Heel veel dank aan de activiteiten-commissie.
Truus Geurts

Van Sinterklaas voor Sinterklaas
De zonnebloem afdeling Ruwaard gaat in november
weer pakketten samenstellen voor de minderbedeelden uit onze samenleving. Deze pakketjes worden rondom Sinterklaas uitgereikt.
KBO Ruwaard wil samen met de Zonnebloem een
inzamelingsactie organiseren waarbij de gulle gevers hun blikjes, flessen of potjes met houdbare
etenswaren kunnen afgeven.
Volgende maand komen wij hierop terug en geven u
informatie waar de spullen afgegeven kunnen worden.

Activiteiten- en reiscommissie

Stichting hulphond

0nderstaand vind u de namen en telefoonnummers
van de leden van de activiteiten- en reiscommissie:
Tanja Maarschalk
06 51612669
Tonnie van Hoorn
06 11001548
Ria Reijkers
0412 636713
Bep Timmermans
0412 636413

Er zijn weer nieuwe mogelijkheden voor mobiele
contacten en daarom zijn er weer nieuwe toestellen
ontwikkeld.
Als uw mobiele telefoon onvoldoende mogelijkheden
heeft, of niet meer voldoet, dan is er een dankbaar
doel - STICHTING HULPHONDDoor middel van een recyclingbedrijf kan de stichting HULPHOND in Herpen veel mensen helpen aan
een betere plaats in de sociale samenleving.
In de KBO soos staat op de bar de groene container. Stop daar alle overtollige mobieltjes en bijbehorende bekabeling in. Ook lege inktcartridges zijn
welkom.
Ik zorg ervoor dat ze op de goede plaats terechtkomen. Alvast hartelijk dank.
Peter Hessels- ambassadeur Hulphond.

Openingsavond van het KBO-seizoen
2019-2010
Op woensdagavond 11 september werd de openingsavond gehouden in de grote zaal van d’n Iemhof.
Ongeveer 90 KBO-leden waren deze avond aanwezig.
Eize Boonstra heette iedereen van harte welkom.
Hij vertelde o.a. welke evenementen er voor het
komende seizoen gepland staan. Tevens vroeg hij
of er liefhebbers zijn om het klussenteam te komen
versterken.
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Samen eten

kroketje van Iberico varken, soepje
BBQ brood, tapenade, boter olijfolie en zeezout

Wij willen U uitnodigen om samen met ons uit eten
te gaan bij
restaurant /City Hotel Raadhuislaan 43 ,Oss
Op Woensdag 23 okt. om 18.30 uur
De kok heeft voor ons een 3 gangen keuze menu
samengesteld .
Dit menu kost € 24.50 exclusief drankjes.

Runder-sukade zacht gegaard met eigen jus,
kruiden, rode wijn
aardappel mousseline, bimi groenten
scholfilet op de huid gebakken
bimi, bospeen en pofaardappel met crème fraîche

Menu:
anti pasti met Italiaanse soorten worst en ham

Touch op apple, appelgebakje met abrikoos,
vanillesaus en kaneelroomijs.
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Mocht u problemen hebben met vervoer neem dan
even contact met ons op mogelijk kunnen wij iets
regelen tegen een schappelijke vergoeding .
Wij vinden het prettig als U weer meegaat.
U kunt u hier voor opgeven tot uiterlijk zondag
20 okt. 19.00 uur.
Bij Jan Seegers telf. 623601 of 0617242260
Bij Toos Jansen telf. 625700 of 0622575453
Graag tot ziens op woensdag 23 okt.
Vriendelijke groeten Jan en Toos.

Kroonjarigen november 2019

Ons Nieuwsblad

Overleden

75 jaar:

80 jaar:
85 jaar:
90 jaar:

Als lid van KBO Ruwaard krijgt u elke maand ’t
Nieuwsblad en de Ons, het blad van KBO Brabant,
in de brievenbus. Of u krijgt het digitaal in de mailbox. Wij willen u graag eens informeren hoe ons
nieuwsblad tot stand komt.
Ieder (gast)lid mag kopij sturen naar de redactie
van ons nieuwsblad. Het e-mailadres,
redactie@kbo-ruwaard.nl, staat vermeld in het colofon op de laatste pagina.
Zodra er een stukje wordt aangeleverd, bekijken wij
of het leesbaar is, of er geen grove taalfouten of
grove taal wordt gebruikt en of er genoeg ruimte is
om het te kunnen plaatsen. Mocht dit laatste niet
het geval zijn dan nemen wij altijd contact op met
de afzender.
Het bestuur van KBO Ruwaard levert ook veel kopij
aan, bijvoorbeeld als er een activiteit op stapel
staat of als er een belangrijke mededeling moet
worden gedaan.
Wij krijgen soms ook teksten van leden die met een
reis zijn mee geweest en daar hun ervaring over
willen delen. Helemaal mooi is het dan als er ook
nog een of meerdere foto’s bij geleverd worden.
De opmaak, de indeling van het blad, is al een hele
tijd dezelfde: op de voorpagina de agenda en de
belangrijke mededelingen en we sluiten op de achterpagina af met het vermelden van de kroonjarigen en het colofon, het overzicht met de belangrijkste aanspreekpunten binnen onze vereniging.
Als de opmaak klaar is, bekijkt de eindredacteur of
er toch nog taal- of andere foutjes in staan of dat
de indeling nog net iets mooier of beter kan.
Na deze laatste correctieronde wordt het nieuwsblad gekopieerd in een oplage van 500 stuks.
Hierna, meestal op de eerste woensdag van de
maand, wordt het blad door een aantal vrijwilligers
van onze afdeling gevouwen en ingestoken in de
Ons. De stapel bladen wordt verdeeld over 15
rayons waarna de bezorgers op pad kunnen. Meestal diezelfde dag nog ontvangt u de Ons met ’ t
Nieuwsblad bij u in de bus en bent u weer helemaal
op de hoogte over alles wat er leeft binnen uw KBO.
Ook iets te melden? Stuur het op naar uw eigen
nieuwsblad!

mevr. L Bouma
dhr. M.C. van Lieverloo
dhr. F. van Pinxteren
mevr. L.M.C. van Pinxteren
mevr. L.J van Hermans v.Deursen
dhr. P.J. Hessels,
mevr. B.C.J. Appels-Telkamp
dhr. A.J.M. Bast
mevr. J.Th. van der Heijden

Tot onze spijt delen wij u mede dat de volgende
personen zijn overleden:
Annie van Vlijmen
Jaap den Engelsen

Kbo afdeling Ruwaard
Site: http://www.kbo-ruwaard.nl
Mail: info@kbo-ruwaard.nl
Postadres: D’n Iemhof
t.a.v.: Secretaris KBO-Ruwaard
Sterrebos 35, 5344 AR Oss

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 en activiteiten:
Tonnie van Hoorn,

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

Activiteiten en Reizen:
Tanja Maarschalk
Bep Timmermans
Ria Reijkers
Tonnie van Hoorn

tel.
tel.
tel.
tel.

06 51612669
0412 636413
0412 636713
06 11001548

voorz
secr.
lid
lid

Barcoördinator:
Joop Meijer,

tel: 0626836649

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

