Jaargang 24 –

Kopij inleveren voor

Agenda

Van Sinterklaas voor Sinterklaas

wo 6 nov 14.00 uur postzegelbeurs
vr 15 nov 13.30 uur feestmiddag leden
biljartvereniging
ma 18 nov 13.30 uur inschrijven kerstlunch
ma 18 nov 14.00 uur pakjes maken Sinterklaas
wo 20 nov 14.00 uur kienen
zo 24 nov 14.30 uur De Weg naar Vrijheid
di 26 nov 09.30 uur bestuursvergadering

Zoals we reeds vorige maand in ons nieuwsblad berichtten, houden we weer een inzameling voor de Zonnebloem afd. Ruwaard. In de
soos staan nu een winkelwagen en of manden
om de door u gegeven pakjes, blikjes, flessen
en potten te verzamelen (denk aan de houdbaarheidsdatum). U heeft zeker nog wel iets in
de kast staan wat bijzonder geschikt is voor
deze mooie actie. De inpakmiddag voor deze
gaven is op maandag 18 november a.s. na de
inschrijving van de kerstlunch. De Zonnebloem en vele Ruwaardbewoners zullen u er
dankbaar voor zijn. Wij rekenen op u,
de activiteitencommissie.

wo 4 dec 14.00 uur
wo 11 dec 14.00 uur
ma 16 dec 14.00 uur
wo 18 dec 12.00 uur
wo/do 25/26 dec
di 31 dec 09.30 uur

postzegelbeurs
kienen
kerststukjes maken
kerstviering
Kerstmis
bestuursvergadering

5-DAAGSE REIS 2020

Inschrijving kerstlunch

U kunt zich nog tot uiterlijk 1 december inschrijven voor de 5-daagse busreis naar Blankenberge en West-Vlaanderen in België van
17 t/m 22 mei 2020. De kosten bedragen
429,00 euro. Alleen 2 persoonskamers zijn nog
beschikbaar. Neem hiervoor contact op met
Ria Reijkers tel. 0412 636417 of
Bep Timmermans tel. 0412 636413 (na 17.00
uur)

Zoals elk jaar organiseren wij ook in 2019 een
kerstlunch voor onze leden. Woensdag 18 december is de grote zaal weer omgetoverd tot
een sfeervolle eetzaal voor maximaal 150 gasten. De zaal gaat open om 11.30 uur.
Na opening door onze voorzitter en het gebed
van pastor Buitendijk kunt u genieten van een
uitgebreide koffietafel met iets warms vooraf.
Op de achtergrond hoort u stemmige muziek.
Na de lunch om 14.00 uur hebben we nog
een optreden van de “Vrolijke Vrollie” die ons
zullen vermaken met o.a. kerstliedjes. De middag duurt tot 16.00 uur waarna u met een voldaan gevoel aan de feestdagen kunt beginnen. Leden van de KBO Ruwaard betalen 5,00
euro per persoon, introducés 10,00 euro per
persoon, beiden te voldoen bij inschrijving .
Hierbij geldt: VOL IS VOL. De inschrijving is
op maandag 18 november 2019 van 13.30
uur – 15.30 uur in de soos.

Om alvast in uw agenda te noteren
Volgend jaar, 2020, zijn er weer de passiespelen in Tegelen. Deze worden gehouden van
10 mei t/m 13 september. KBO Ruwaard heeft
2 mogelijke data om daar heen te gaan, nl. 24
mei of 7 juni 2020. Nader bericht komt in ons
volgende nieuwsblad.
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Pensioenen

Voor de regio Noord Oost, vindt deze bijeenkomst plaats in Heeswijk-Dinther, Cultureel
centrum Servaes, Raadhuisplein 24.
Aanvang 10.00 uur.
U kunt u aanmelden via de website van KBO
Brabant: www.kbo-brabant.nl.
In de ONS van november wordt dit ook vermeld.
Eize Boonstra.

Door KBO Brabant wordt op 19 november a.s.
een informatie bijeenkomst gehouden over
pensioenen. Samen met ons
lid/pensioenexpert Rob de Brouwer praten we
u dan graag bij over de vele ontwikkelingen op
dit gebied. Deze informatiebijeenkomst is toegankelijk voor leden en niet leden en de toegang is gratis.
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Voorlichting

Wat doen de activiteiten- en
reiscommissie voor u

Vrijdag 25 oktober, hebben we van 10.0012.00 uur met ongeveer 60 personen mogen
luisteren naar notaris Barbara van Kampen.
Onderwerpen: erfrecht, testamenten en levenstestament. Vanuit de zaal werden ook veel
vragen gesteld waardoor het een levendige en
interessante presentatie werd.
Als bestuur willen we dit soort zaken vaker
doen en we zijn van plan in het voorjaar een
2-tal presentaties te organiseren in samenwerking met Brabant Zorg en BrabantWonen. Het
gaat dan over Valpreventie en Veilig Prettig
Thuis. Beide onderwerpen zijn voor onze leden interessant. De 1e presentatie is er voor,
om je bewust te maken van het feit dat je als
oudere sneller kunt vallen. De 2e presentatie
gaat in op brandpreventie, weerbaarheid tegen
babbeltrucs, inbraakpreventie etc. Met deze
presentatie proberen we ouderen bewust te
maken van het feit dat er op die gebieden gevaren zijn die het langer veilig thuis wonen
kunnen beperken dan wel verstoren. In het
Nieuwsblad van maart zullen deze presentaties
worden opgenomen.

De commissie bestaat uit:
Tanja Maarschalk (voorzitter) en haar assistenten Tonnie van Hoorn, Ria Reijkers en Bep
Timmermans. Ons team werkt samen om voor
onze leden mooie reisjes en dagtripjes te verzorgen. Ook leuke middagen en activiteiten
organiseren wij met veel plezier. Tanja en
Tonnie begeleiden de activiteiten door iedereen
in te schakelen die hiervoor nodig zijn. Ria en
Bep werken voor u om achter en voor de
schermen alles te verzorgen voor de inwendige
mens. Wij staan dus altijd voor u klaar. Als er
vragen zijn of informatie van uw kant, het is
altijd mogelijk een van ons te bellen of aan te
spreken. Bij voorbeeld een nieuw idee aan
dragen. Wij zijn er blij mee.
Onze telefoonnummers zijn:
Tanja Maarschalk tel. 06 51612669
Tonnie van Hoorn tel. 06 11001548
Ria Reijkers
tel. 0412 636713
Bep Timmermans tel. 0412 636413
Groetjes Tanja, Tonnie, Ria en Bep

Snertwandeling

Expo Veldhoven

Beste lezers,
op 19 januari organiseert de stichting
KOPPIE AU, een wandeling in de Ruwaard
waarbij u na afloop
wordt getrakteerd op een kop erwtensoep. Nu
zult u zeggen: wat is dat KOPPIE AU? Dat is
een stichting die zich inzet voor kinderen met
een hersentumor. Jaarlijks krijgen ongeveer
130 kinderen hiermee te maken en in meer
dan 50% van de gevallen is dit kwaadaardig.
Voor onderzoek en behandeling is geld nodig
en met deze snertwandeling willen we hieraan
mee werken. Deelname is voor volwassenen €
5.- en voor kinderen tot 12 jaar € 3.In het Nieuwsblad van december komt de informatie over aanvangstijden, route, etc. te
staan.
Van harte aanbevolen.
Eize Boonstra.

Van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari 2020
wordt in het NH Conference-Centre Koningshof te Veldhoven weer de ”Senioren Expo
Brabant” gehouden. In de kringvergadering
in oktober is besloten dat kring Oss bussen
organiseert voor de afdelingen op woensdag 15 januari. De kosten voor de bus en
de entree zijn 7 euro. De opstapplaats voor
leden van KBO Ruwaard is de parkeerplaats
bij de Sterrebosflat. Inschrijven hiervoor kan
op maandag 18 november 2019 tegen betaling van 7 euro contant. (is gelijk met de
inschrijving van de kerstlunch).

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.

3

Samen eten

Kroonjarigen december 2019

Voor de laatste keer dit jaar nodigen wij U uit
om met ons te gaan uit eten. Op woensdag
20 nov. a.s. om 18.30 uur bij het Restaurant
Miens Monsterstaat te Oss
De kok heeft voor ons een 3 gangen keuzen
menu samengesteld. Dit menu kost ons
€ 15,50 exclusief drankjes.
Voorgerecht:
keuze uit: Miens soep, runder-carpaccio,
regenboogsalade, trio van vis of
Mexicaanse nacho’s
Hoofdgerecht:
keuze uit: Mac Mien, Miens kipsaté, varkensfilet, doradefilet, truffelrisotto of groentespies.
Nagerecht:
Miens blanche, brownie, banana licor 43,
cheesecake of Miens koffie of thee.
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
17 nov. a.s. 19.00 uur.
Bij Jan Seegers tfn 623601 of 0617242260
Bij Toos Jansen tfn 625700 of 0622575453
Vriendelijke groeten Jan en Toos.

65 jaar: dhr. E.P.M. van Breda
80 jaar: mevr. E. van Bragt-Wentholt
dhr. G.J. Heisen
mevr. R. Reijkers
mevr. J.G. van der Wielen
85 jaar: A.A.M. van der Ven - Nelissen
90 jaar: mevr. M. Hodes-Groot-Zevert
mevr. W.G. Visschers-Jansen

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:
Tonnie van Hoorn,

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

Liederentafel

Activiteiten en Reizen:

Zoals elke maand is er in d’n Iemhof weer een
gezellige meezingavond barsensvol met heerlijke muziek uit vroegere tijd maar ook muziek
van nu. Heeft u ook zo’n zin een avond vol gezelligheid kom dan op donderdag 14 november
naar d’n Iemhof in Oss. Iedereen mag meezingen of je het nou kunt of niet. Het gaat om de
gezellige sfeer en beleving op deze altijd fantastische avond. Het Iemhof Combo met de
beide zangeressen staan weer voor u klaar om
er een spetterende avond van te maken.
Wanneer: Donderdag 14 november
Waar: D’n Iemhof, Sterrebos 35 in Oss
Hoe laat: Aanvang 20.00 uur. Zaal open om
19.30 uur.
Entree: Helemaal voor niks!!

Tanja Maarschalk

tel. 06 51612669

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

