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Het bestuur wenst u 

en uw geliefden een 

voorspoedig en gezond 

2020 

 

Agenda januari / februari 

wo   8 jan 14.00 uur postzegelbeurs 

ma 13 jan 14.00 uur contributie betalen 

wo 15 jan 14.00 uur kienen 

wo 15 jan  Expo Veldhoven 

di 28 jan 09.30 uur bestuursvergadering 

 

wo   5 feb 14.00 uur postzegelbeurs 

wo 19 feb 14.00 uur kienen 

vr 21 feb 13.33 uur carnavalsmiddag 

ma/di   24/25 feb  Soos gesloten 

do 27 feb 09.30 uur bestuursvergadering 

 

 

Contributie 2020:  

  vóór 1 februari betalen! 

De contributie voor KBO Ruwaard is nog steeds 

€ 30,00 per persoon. En dat bedrag willen we 

zo laag mogelijk houden. 

Als u nog moet betalen dan 

heeft u daar nog tot  

1 februari van dit jaar de 

tijd voor. Daarna bent u te 

laat en bent u ons bovendien per persoon  

€ 5,00 administratiekosten verschuldigd.  

Betaal dus op tijd op bankrekeningnummer 

NL48 RABO 0170 4355 63 t.n.v. KBO Ruwaard. 

Op maandagmiddag 13 januari 2020 is het 

vanaf twee uur mogelijk om contant te komen 

afrekenen. Let op: deze dienstverlening is 

slechts bestemd voor de enkeling die echt niet 

gewend is te telebankieren. Anderen betalen 

gewoon per bank. U kunt natuurlijk altijd nog 

overschakelen op automatische betaling, de 

formulieren liggen klaar.  

 

Inlichtingen bij de penningmeester:  

Tonn Broeksteeg, tel. 0412 640418. 

 

 

Belastingservice aangifte 2019 

Ook dit jaar wordt u weer de mogelijkheid ge-

boden om uw jaarlijkse belastingopgave door 

de belastinginvullers van KBO Ruwaard te la-

ten indienen. Hiervoor hebben we ruimte gere-

serveerd in d’n Iemhof van woensdag 11 t/m 

vrijdag 13 maart 2020.  

U kunt zich hiervoor opgeven van 3 t/m 29 

februari bij: 

Tonn Broeksteeg tel. 0412 640418 

Mail: tonnoss@ziggo.nl  

Noteer deze data alvast in uw agenda. 

 

 

Carnaval bij KBO Ruwaard 

Vrijdagmiddag 21 februari 2020 

is het weer zover. Ook dit jaar 

organiseren we een groot carna-

valsfeest in onze mooi versierde 

zaal 1 van d`n Iemhof. Kosten 

nog moeite zijn gespaard om er een leuke 

middag van te maken. Gezellige muziek van 

zangeres Dia en haar troubadour zal de feest-

vreugde zeker verhogen. Enkele consumptie-

bonnen, roggebrood met spek en erwtensoep 

zullen deze middag niet ontbreken. Ook onze 

Stadsprins, de Raad van Elf en de Stadsjeugd-

prins komen ons met een bezoekje vereren 

samen met de hofkapel en dansgarde. Kortom, 

een mooi kleurrijk programma. Ook  het 

mooist verklede paar en de fraaist verklede 

persoon ontvangen nog een leuk presentje. 

Het begint allemaal om 13.33 uur en duurt tot 

ongeveer 17.00 uur. Neem gerust uw kennis-

sen en buurtjes mee. Iedereen is welkom.  

Tot dan, de activiteitencommissie. 
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Kerstlunch  

Wederom kunnen we terugkijken op een gezel-

lige kerstlunch. Vanwege de grote opkomst 

moesten mensen die bijna op tijd waren even 

zoeken naar een plaatsje. Gelukkig was er 

voor iedereen plaats. 

Eize  Boonstra, onze voorzitter, heette ons 

hartelijk welkom. 

Tom Buitendijk, onze pastor, vertelde ons een 

verhaal  over een wensenwinkel, die door en-

gelen wordt bediend. Natuurlijk wensen wij 

vrede etc. We kunnen geen kant en klare vre-

de krijgen, maar wel de ingrediënten om er 

mee te beginnen. 

Ria Rijkers las een paar mooie kerstgedichten 

voor, onder andere over kerstmis vroeger. 

Wiel Janssen las een verhaal over ‘witte kerst’. 

De lunch werd verzorgd door Lepoutre. Er was 

een keur aan lekkere broodjes met heerlijk 

beleg en kerstbrood. De soep was soep zo als 

die hoort te zijn. Natuurlijk ontbrak de kroket 

niet. 

De lunch werd opgeluisterd door ’De Vrolijke 

Vrollie’ uit Ravenstein. 

Voor de pauze brachten ze een aantal sfeervol-

le kerstliederen ten gehore.  

Na de pauze deden ze hun naam eer aan met 

een aantal vrolijke liedjes. 

Al met al kunnen we spreken van een geslaag-

de Kerstlunch 2019. 

 

 

Musical Anastasia 

KBO Geffen organiseert een reis naar de musi-

cal Anastasia in Scheveningen. 

Beleef de historie, ontdek het mysterie.  

Jaren na de mysterieuze vermissing van de 

beroemde Romanov prinses, duikt er in Rus-

land een vrouw op zonder naam en geschiede-

nis. Komt ze erachter wie ze écht is? Ga mee 

op een weergaloze reis door het verleden, van 

het Russische Keizerrijk tot de Roaring Twen-

ties in Parijs. 
 

Op zaterdag 21 maart 2020 willen we met u 

naar de musical Anastasia. 

Om 13.00 uur vertrekken we in Geffen naar 

het circustheater in Scheveningen. 

De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt 3 

uur, inclusief pauze. 

Om 18.30 uur gaan we in Scheveningen aan 

tafel voor een lekker 3-gangen diner. 

Na het diner rijden we naar Geffen waar we 

rond 22.30 uur weer aankomen. 

Prijs per persoon €126,-. Dit is inclusief toe-

gangskaart 1e rang, diner, dagtochtverzeke-

ring en fooi chauffeur. 
 

I.v.m. de vroege bestelling van de kaarten 

graag opgave voor 30 januari voor deelname 

door betaling van €126,- per persoon op bank-

rekening NL82RABO0111003342 van KBO Rei-

zen met vermelding van uw naam en adres. 

Eventueel kunt u een annuleringsverzekering à 

€3,00 afsluiten, dan wordt het €129,-. 
 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven over 

onze nieuwjaarsbijeenkomst. 

Ik vond het persoonlijk heel jammer dat er zo 

weinig leden aanwezig waren!  

We hebben binnen de KBO Ruwaard veel leden 

en merendeel was (door omstandigheden) er 

niet bij, ....zonde . 

Zo'n 60 tot 70 leden waren er aanwezig en het 

was een gezellige drukte. 

Na veel handen en beste wensen te hebben 

gegeven kregen we een flute champagne. 

Daarna nam onze nieuwe voorzitter het woord 

en vertelde over wat de KBO  kon betekenen 

voor de leden. 

Hierna wenste hij ons heel veel beste wensen 

en gezondheid voor 2020 waarna we het glas 

geheven en getoost hebben!  

Ook hebben we lekkere hapjes gekregen. Al 

met al een fijn bijeenkomen.  

Een heel fijn jaar gewenst van mij en alles wat 

wenselijk is, vooral gezondheid.                                                                                                                                             

Anneke Hansen 
 

 

Snertwandeling 

In zowel het novembernummer als het  

decembernummer heeft een artikel gestaan 

over de snertwandeling, nu een kleine herinne-

ring. 

Snertwandeling ten bate van stichting Koppie 

–AU, zondag 19 januari start tussen 13.00 uur 

en 13.30 uur bij D’n Iemhof, kosten volwasse-

ne € 5 en kind tot 16 jaar € 2.50. 

Nogmaals van harte aanbevolen. 

Eize Boonstra. 
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Passiespelen Tegelen 

Op 1 juni (tweede Pinksterdag) heeft KBO 

Geffen een reis georganiseerd naar de Pas-

siespelen in Tegelen.  

Eenmaal in de vijf jaar worden in het open-

luchttheater in Tegelen de passiespelen op-

gevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurte-

nissen uit de laatste dagen van het leven 

van Jezus. 

Wij willen u dat ook laten meemaken en wel 

op maandag 1 juni.  

We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen 

naar Tegelen, zuid van Venlo. 

Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot 

ca.17.30 uur. 

Na een drie gangen diner onderweg zijn we 

rond 21.30 uur weer thuis. . 

Kosten zijn €73,50. Zoals u van ons gewend 

bent is dit inclusief een drie gangen diner, 

toegangskaart, fooi voor de chauffeur en de 

bus. 

 

Ook hier moeten de kaarten vroeg besteld 

worden om goede plaatsen te krijgen. Opga-

ve voor 15 januari voor deelname door beta-

ling van €73,50  per persoon op bankreke-

ning NL82RABO0111003342 van KBO Reizen 

met vermelding van uw naam en adres. 

Voor verder informatie kunt u bij een van de 

leden van de reiscommissie terecht. 

 

 

Overleden 

Met droefenis delen wij u mee dat  

Ton van Santvoord 

op vrijdag 6 december 2019 is overleden. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe. 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Dankbetuiging 

Ik wilde nog zoveel  

maar had niet meer de kracht 

Mijn ziekte had mij volkomen in zijn macht 

Ik was zo moe en heb de strijd gestreden 

Al mijn zorgen behoren nu tot het verleden 

Jo van Amstel 
 

Dank voor alle steun en warmte die ik mocht 

ontvangen bij het overlijden van Jo. 

Carla van Amstel-Zwarts 

 

 

Kroonjarigen februari 2020: 

75 jaar: mevr. C.H.M. van Amstel-Zwarts  

 mevr. M.C. van de Berkmortel –  

         Verdonck  
 

80 jaar: dhr. M.C.Peters  

 mevr. J van Uden 
 

85 jaar: mevr. M.C.A. Gilles-de Wolf 
 

90 jaar:   mevr. T.L.L. Crijns-Zeegers  

 dhr. W.M. Zuidhof  

 

VVN Maasland 

Vanuit Veilig VerkeerNederland afdeling Maas-

land is een brief binnen gekomen waarin men 

aanbiedt de leden van KBO afdelingen bekend 

te willen maken met de gevaren van land-

bouwvoertuigen op de openbare weg. Omdat 

veel senioren fietsen op plaatsen waar land-

bouwverkeer rijdt, wil VVN de KBO afdelingen 

uitnodigen om hier gebruik van te maken. De 

deelname is gratis. 

Er zijn twee plaatsen waar dit gaat plaatsvin-

den, op 27 januari vanaf 14.30 uur en 28 ja-

nuari vanaf 12.30 uur bij Gebroeders Van Erp 

Grondverzet, Langendonkweg 15 in Oss en   

op 4 en 5 februari vanaf 14.15 uur en op        

6 februari vanaf 12.30 uur bij Langenhuizen 

Agrarisch Loon-en Grondverzetbedrijf Loos-

broekseweg 56 in Nistelrode. 

U kunt zich hiervoor aanmelden, waarbij u ook 

opgeeft welke dag(en) het u schikt,  

bij Tonnie van Hoorn voor 20 januari  

email tonnievanhoorn@hotmail.com of  

tel. 0412 850773 of 0611001548. 

Tonnie geeft dan voor de 20e de namen en 

data door aan VVN Maasland. 

 

 

mailto:tonnievanhoorn@hotmail.com
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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,  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 

PR: 

Tonnie van Hoorn,  tel: (0412) 850773 

         06 11001548 

tonnievanhoorn@hotmail.com 

Activiteiten en Reizen: 

Tanja Maarschalk tel. 06 51612669 

tanjam@kpnmail.nl 

Barcoördinator: 

Joop Meijer,  tel: 0626836649 

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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