Jaargang 24 – december 2019

Kopij inleveren voor 3 januari 2020

Agenda december / januari

Beste leden

wo
wo
ma
wo
za

4 dec
11 dec
16 dec
18 dec
21 dec

wo
do
wo
ma
wo
wo
di

1 jan
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Nog even en ook 2019, voor sommigen een
geweldig mooi jaar, voor anderen een minder mooi jaar, is verleden tijd. Maar we
gaan, als het goed is, wel samen naar het
nieuwe jaar. Dit willen wij als bestuur met u
vieren op onze nieuwjaarsreceptie, donderdag 02 januari 2020 om 14.00 uur onder het
genot van een drankje en een hapje. Het
bestuur van KBO Ruwaard hoopt u op die
dag een gelukkig en gezegend nieuwjaar te
wensen.
Het bestuur van KBO Ruwaard.
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kerstviering
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09.30 uur

Nieuwjaar 2020
nieuwjaarsreceptie
postzegelbeurs
contributie betalen
kienen
Expo Veldhoven
bestuursvergadering

KERSTLUNCH 18 december 2019
Ook dit jaar heeft de activiteitencommissie
zich ingezet voor het organiseren van een
sfeervolle en gezellige kerstlunch.
Ongeveer 150
gasten hebben
zich hiervoor
ingeschreven.
D‟n Iemhof is
voor deze gelegenheid (door Gijs) omgetoverd tot een ware kersttempel met sfeervolle
verlichting. We beginnen om 12.00 uur. De
zaal gaat om 11.30 uur open.
VERGEET NIET OM UW TOEGANGSBEWIJS
MEE TE NEMEN.
Bij binnenkomst ontvangt u het programmablad, incl. 2 consumptiebonnen.
De activiteitencommissie.

Contributie 2020
Goed nieuws! De contributie voor 2020 blijft
gehandhaafd op € 30,00 per persoon. U kunt
vanaf nu uw bijdrage overmaken op IBAN
rekeningnummer NL48 RABO 0170 4355 63
ten name van KBO Ruwaard. Denk eraan
voor 1 februari 2020 te betalen, anders komt
er vijf euro per persoon bij aan administratiekosten.
Maakt u gebruik van automatische incasso
dan hoeft u niets te doen. De contributie
wordt dan eind januari van uw bankrekening
afgeschreven.
Bij hoge uitzondering is het mogelijk contant
te betalen. Daarvoor kunt u op maandag 13
januari 2020 vanaf twee uur ‟s middags terecht in onze soos.
Voorkom administratiekosten, betaal op tijd!
Tonn Broeksteeg,
penningmeester KBO Ruwaard
Tel. (0412) 640418
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De opbrengst van deze snertwandeling
komt ten goede aan de Stichting
Koppie-Au, die zich bezig houdt met
onderzoek naar hersentumoren bij
kinderen. Jaarlijks krijgen ongeveer 130
kinderen in Nederland de diagnose
hersentumor en in de helft van die
gevallen is de diagnose kwaadaardig.
De overlevingskans is bijzonder klein en
meer onderzoek is dan ook hard nodig.
Nogmaals, van harte aanbevolen,
Eize Boonstra

Snertwandeling
Beste lezers, zoals eerder in het novembernummer aangekondigd, de Snertwandeling
op 19 januari 2020. Hier is nu meer over
bekend en ook over de route. De route loopt
over de wandelroute Hartje Ruwaard, welke
bedoeld is om actief in beweging te blijven
en op deze manier kennis te maken met onze mooie wijk de Ruwaard. In het Elzeneindpark kan men, naar wens, even stilstaan bij
het Vlinderboek. De route is rolstoeltoegankelijk. Het programma:
Start tussen 13:00 uur en 13:30 uur bij D‟n
Iemhof.
Deelname volwassenen €5,00 kinderen tot
16 jaar €2,50

Kerstdiner op tweede kerstdag
Op tweede kerstdag hebben we weer een
gezellige middag voor u. We vertrekken om
12.45 uur in Geffen naar een stukje België in
Nederland voor een kerstdagtocht. Naar
Baarle Nassau, Baarle Hertog en de Kempen.
Onze dag daar begint met een kopje koffie
of thee en kerstgebak. Hierna gaan we naar
Turnhout . We ontmoeten op de Grote Markt
onze gids en starten hier een bijzondere route
langs verschillende
prachtige kerststallen.
Aan het einde van
de middag komen we terug in Baarle Nassau. In het hart van het bijzondere grensdorp Baarle ligt het karakteristieke hotel
Den Engel waar Brabant
Expres u trakteert op een aperitiefje.
Daarna gaan we aan tafel voor een heerlijk
5-gangen diner in kerstsfeer. Na het diner
vertrekken we weer naar huis en zijn omstreeks 22.00 uur in Geffen. U kunt zich nog
aanmelden tot 10 december. De prijs voor
dit uitstapje met diner is 75,50 euro.
Opgave voor deelname door betaling van
75,50 euro p.p. op bankrekening
NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met
vermelding van uw naam en adres.
Mocht u mee willen met deze kerstreis neem
dan voor 10 december contact op met
Tineke Willemse tel 06 11001548.

De wandelroute Hartje Ruwaard voert o.a.
langs Ons Huis van de Wijk, NMEkinderboerderij en SlowCare. U wordt onderweg getrakteerd op een hapje/drankje en
u treft op diverse locaties een prijsvraag, die
betrekking heeft op de locatie. Deze vraag
moet beantwoord worden.
Voor de deelnemende kinderen wordt er een
puzzeltochtje uitgezet in rebusvorm met leuke prijsjes zoals een ritje met de Wijkagenten in een politieauto of een partijtje sportief
bowlen…..en meer.
De finish is bij D‟n Iemhof waar u wordt ontvangen met erwtensoep (ook vegetarisch)
en een broodje knakworst. Voor de kinderen
evt. ook ranja.
De antwoorden van de prijsvragen worden
hier ingeleverd en de winnaars worden later
bekend gemaakt. De prijzen worden beschikbaar gesteld door plaatselijke ondernemers. Diverse foto‟s van het ontstaan van de
Ruwaard zijn tentoongesteld en er zullen
standjes aanwezig zijn met informatie.
Bij slecht weer wordt de route ingekort, de
activiteit gaat gewoon door. Voor de deelnemers die moeilijker ter been zijn is het
vanzelfsprekend mogelijk een kop koffie of
thee te gaan drinken bij Ons Huis van de
Wijk en/of gezellig aan te schuiven voor de
erwtensoep met broodje knakworst.
Gezelligheid voorop!
Einde van deze middag is om 17:00 uur.
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Een bekend ochtendblad noemde deze topsolisten “De muzikale tovenaars uit Rusland”.
Een muzikale belevenis met voor de pauze
Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en beroemde Kerstliederen en na de pauze Russische volksmuziek. Het concert wordt afgesloten met aria‟s, duetten, romances en
trio‟s van beroemde (Russische) componisten.
Het belooft een bijzonder optreden te worden. Een streling voor het oor, als ook voor
het oog. Na afloop van het concert staat het
Neva-ensemble bij de uitgang van de kerk
om uw persoonlijke waardering in ontvangst
te nemen. Ook is er een cd te koop van de
mooiste liederen.
Graag nodigen wij u uit op Tweede Kerstdag
om te komen luisteren. Dit concert is gratis
en er zijn 400 plaatsen beschikbaar!
Kerstconcert: donderdag 26 december 2019
Aanvang: 15:00 uur. St.Servatiuskerk Megen(vanaf 14:30 uur geopend).
Plaats: Schoolstraat 1 5366 AT Megen
(gem.Oss)
Meer informatie: www.toerismemegen.nl

Kerstconcert
Zangvereniging „Ons Genoegen‟
geeft o.l.v. dirigent Henk van der
Sanden op zaterdag 21 december
om 14.30 uur in de Heilig Hartkerk
een concert met een keur van
Nederlandse en buitenlandse
kerstliederen.
De toegang is gratis.

De Weg naar Vrijheid
In een volle Jozefkerk hebben de aanwezigen op zondagmiddag 24 november 2019
kunnen genieten van een geweldige toneeluitvoering. De toneelgezelschappen van KBO
Ruwaard en Vinkel brachten een gezamenlijke productie ten tonele in het kader van het
theaterproject De Weg naar Vrijheid.
Het verhaal speelt zich af binnen een Brabantse familie en verhaalt het wel en wee
over de oorlogstijd met honger en verzet,
onderduikers en Duitsgezinde medebewoners. Ook werd in het stuk niet voorbijgegaan aan de deportatie van de Osse joden
en de geplaatste struikelstenen in onze stad.
Naast prima toneelspel was ook de deelname
van de spelende jongeren een aanwinst. De
danseressen van Balletschool Dimphy zorgden voor een mooi vloeiend geheel. Het muzikale duo Cor en Peter stond borg voor een
uitstekende begeleiding. Het goed gekozen
decor plaatste ons meteen in een gezellige
huiskamer waarbij ook de winkel goed uit de
verf kwam. De bijbehorende verlichting en
het geluid creëerden een levensechte beleving.
Dank aan alle medewerk(ster)s en in het
bijzonder aan regisseur Will Segers.

Hartelijk Dank
De Zonnebloem Ruwaard wil u hartelijk bedanken voor de mooie presentjes die zij
mochten ontvangen tijdens hun sinterklaasfeest. Ook dank aan de medewerkers voor
het sorteren en inpakken van de goede
gaven.

Te koop
Ik heb een nieuwe driewieler-fiets in de
schuur staan.
Voor een zacht prijsje mag je hem hebben.
Bel mij (0412) 646035

Kerstconcert NEVA-ensemble
Het Neva-ensemble bestaande uit 5 topzangers en een pianiste geven een Kerstconcert!
Als ensemble, maar ook als solisten staan ze
bekend om hun zuivere en vocale prestaties.
Dit gezelschap komt voor de 27e keer naar
Nederland. Op zowel radio als televisie is
door de jaren heen diverse malen aandacht
aan hen besteed.

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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Overleden

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

In diepe droefheid delen wij u mee dat de
volgende personen zijn overleden:
mevr. G. Spijker-v.d.Houven
dhr. J.M van Amstel
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.

Voorzitter:
Eize Boonstra,
eboonstra@ziggo.nl

tel: (0412) 642369

Secretariaat en ledenadministratie
Jolanda van Hinthum,
tel: 06-21905906
KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com

Kroonjarigen:
November:
75 jaar: mevr. D. Derven
Januari:
65 jaar:
70 jaar:
80 jaar:

85 jaar:

Penningmeester:
Tonn Broeksteeg,
tel: (0412) 640418
Bankrekening: KBO-Ruwaard
NL48 RABO 0170 4355 63
tonnoss@ziggo.nl

2e secretaris:

mevr. W.J.H. BonnemaijersHemler
mevr. R Bijlsma
mevr. M.H. Bakker
dhr. G.M. Hoefnagel
mevr. L. Oor-Hadderingh
mevr. H.P. Verheyke - van Liempt

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:
Joop Meijer,

tel: 0626836649

Redactie Nieuwsblad:
redactie@kbo-ruwaard.nl

Wijziging weekprogramma

Coördinator Nieuwsbriefbezorging:

Het secretariaat van zangvereniging ”Ons Genoegen”
is gewijzigd in:
Dorita van Amelsvoort,
Tel: 0412-630772 en 06-12023228

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

