Jaargang 25 – februari 2020

Kopij inleveren voor 27 februari 2020

het fijn zijn als we iemand kunnen vinden
die de groep ledencontact kan aansturen.
Wat doet die groep? Op huisbezoek bij zieken, contacten met ouderen, met leden die
niet naar bijeenkomsten komen, signalen
oppikken van mensen of ze eenzaam zijn en
dit ook naar de betreffend bestuurder door
geven. Verder, de groep PR en activiteiten
en reizen. Bestuursleden Tonnie van Hoorn
en Tanja Maarschalk zijn daar verantwoordelijk voor. Zij kunnen, gezien hun agenda,
daar een 3e bestuurslid bij gebruiken. Als u
het idee hebt, ik wil gezien de vrije tijd die ik
heb best meedraaien, wij hebben een gezellig bestuur, we hebben wel discussies over
bepaalde zaken, maar vechten elkaar niet de
kiet uit. Kom anders een keer met een van
ons praten over wat wij nu precies doen. Bij
een kop koffie kom je vaak veel te weten. En
ik zou graag iemand in willen werken die
over enkele jaren mijn taak als voorzitter wil
overnemen. Gewoon nu meedraaien in het
bestuur en geleidelijk een deel van mijn taken overnemen, zodat ik met een gerust
hart kan opstappen.
Eize Boonstra
Voorzitter.

Agenda februari / maart
wo 19 feb 14.00 uur
vr 21 feb 13.33 uur
ma/di 24/25 feb
do 27 feb 10.00 uur

kienen
carnavalsmiddag
Soos gesloten
bestuursvergadering

wo 4 mrt 14.00 uur postzegelbeurs
wo/vr 11/13 mrt
belastingservice
wo 18 mrt 14.00 uur kienen
zo 29 mrt
begin zomertijd
(klok vooruit)
di 31 mrt 10.00 uur bestuursvergadering

Belastingservice
aangifte 2019
Zoals al eerder gemeld: ook dit jaar
kunt u uw jaarlijkse
belastingopgave
door de belastinginvullers van KBO Ruwaard
laten verzorgen. U kunt bij hen terecht in d’n
Iemhof van woensdag 11 t/m vrijdag 13
maart 2020.
U kunt zich hiervoor vóór eind februari 2020
opgeven bij:
Tonn Broeksteeg tel. 0412 640418, e-mail:
tonnoss@ziggo.nl

Lidmaatschap

Bestuursleden

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 in het
colofon op de achterpagina. Voor het lopende jaar blijft u de volledige contributie verschuldigd.

De algemene ledenvergadering is 22 april
2020. Op die vergadering worden bestuursleden herkozen, nemen afscheid en daarom
dit stukje. Er zijn momenteel vijf bestuursleden, maar wij willen graag meer bestuursleden om wat meer taken te verdelen. Zo zou
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dit in de komende maand doen, dan kunt u
bij de nieuwe campagne meestemmen. Het
bestuur van KBO Ruwaard wil u hierbij graag
helpen.
In afwachting van uw reacties,
bestuur KBO Ruwaard.

DURF TE SPELEN
Toneelclub KBO Ruwaard

Samen eten
Wij nodigen u uit om te gaan eten op
woensdag 19 februari 2020 om 18.30 uur
bij:
restaurant Fletcher
Nelson Mandelaboulevard 22 Oss.
De kok heeft voor ons het volgende 3 gangen keuzemenu samengesteld:
Voorgerecht:
Bospaddenstoelensoep
Salade geitenkaas met honing en walnoten
Hoofdgerecht:
Fish and chips met remouladesaus
Hollandse dubbelldoel biefstuk met peper
saus
Gildehoen saté, kroepoek, atjar en
satéhsaus
Dessert:
Crème brulee met witte chocolade en
rietsuiker
Dame blanche
Dit menu kost € 20,00 per persoon, exclusief
drankjes.
Mocht u problemen hebben met vervoer.
Neem dan even contact met ons op, mogelijk kunnen wij iets regelen tegen een schappelijke vergoeding. De beschikbaarheid is
echter beperkt.
Wij vinden het prettig als u weer meegaat.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk zondag
16 februari 19.00 uur bij:
Toos Jansen 625700 of 0622575453 of
Jan Seegers 623601 of 0617242260
Graag tot ziens op woensdag 19 februari.
Jan Seegers en Toos Jansen.

Wij zijn de toneelclub van de KBO Ruwaard
en we bestaan meer dan 20 jaar. Tot nu
hebben we ieder jaar rond Pasen een toneelstuk op de planken gebracht.
Dit jaar hebben we geen uitvoering. In verband met het herdenken van 75 jaar bevrijding, BRABANT REMEMBERS, hebben we in
samenwerking met de toneelgroep uit Vinkel
zeer succesvol DE WEG NAAR DE VRIJHEID
opgevoerd.
We willen graag doorgaan, maar een aantal
leden kan niet meer meedoen. Daarom zoeken wij mensen die willen toneelspelen.
Het is echt leuk om mee te doen.
Wij repeteren in de herfst en in de winter op
maandagmorgen van 10–12 uur in zaal 2
van D’n Iemhof
Als u lid wilt worden kunt u zich
aanmelden bij:
Dirk Kramer
Da Costastraat 9
5343JN Oss
Tel 0412 – 632509
E-mail dy.kramer@hetnet.nl

Rabo ClubSupport
Ieder jaar in oktober heeft de Rabobank de
Rabo ClubSupport, waarbij leden van de Rabobank stemmen kunnen geven aan hun
favoriete club of vereniging. Als u een rekening hebt bij de Rabobank en u bent nog
geen lid, dan kunt u zich hiervoor aanmelden
bij de bank, het is gratis. Maar met uw stem
steunt u uw favoriete club en hoe meer
stemmen daarop worden uitgebracht hoe
meer financiële steun die club of vereniging
krijgt. Vaak is een telefoontje of een e-mail
voldoende. Als u lid wilt worden, dan moet u

Overleden
Met droefenis delen wij u mee dat de heer
J. de Jonge in januari 2020 is overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
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Carnaval met KBO Ruwaard
Zoals u ongetwijfeld allemaal al hebt kunnen lezen in ons Nieuwsblad of in de Rucreant: KBO
Ruwaard organiseert ook in 2020 een gezellige Carnavalsmiddag. Hiervoor is iedereen op vrijdag
21 februari 2020 vanaf half twee welkom in de sfeervol versierde Iemhof.
Het belooft weer een prachtig spektakel te gaan worden met
-

vanaf half twee GEZELLIGE muziek door Dia en haar Troubadour
zodat u RUSTIG kunt ’buurten’ en genieten van een drankje en een hapje

-

verkiezing van de best verklede dame en heer

-

om 16.00 uur een bezoek van de Stadsprins en Jeugdprins met hun gevolg. Ook de meiden van de Dansgarde zullen dan hun beste beentjes voorzetten.

Elke bezoeker ontvangt bij binnenkomst enkele consumptiebonnen. De hapjes zijn die middag
ook gratis. Wij rekenen dan ook op veel KBO-leden en andere belangstellenden die eens helemaal uit hun dak willen gaan.
Onthouden dus die datum:

VRIJDAG 21 FEBRUARI 2020

En komen, natuurlijk! Breng je moeder, vader, (klein)zoons, (klein)dochters, vrienden of
vriendinnen ook mee!
De activiteitencommissie KBO Ruwaard
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Liederentafel d’n Iemhof

Kbo afdeling Ruwaard
Site: http://www.kbo-ruwaard.nl
e-mail: KBO-Ruwaard.secretariaat@outlook.com
t.a.v. de secretaris KBO Ruwaard / ledenadministratie
Jolanda van Hinthum
Vierhoeksingel 63
5341 PN OSS
Tel. 06 21 905 905
Locatie Soos: D’n Iemhof Sterrebos 35, 5344 AR Oss

Op donderdag 13 februari a.s. kunnen de
liefhebbers van sfeer en gezelligheid weer
terecht in d’n Iemhof in Oss om heerlijk mee
te zingen en te feesten.
Ook u kunt dit feestje meebeleven. Je hoeft
echt niet te kunnen zingen. Gezelligheid is
het belangrijkste ingrediënt van deze avond.
Zoals altijd worden de teksten van de liedjes duidelijk geprojecteerd op een groot
scherm met leuke plaatjes erbij. Ook wordt
natuurlijk even aan de naderende carnaval
gedacht.
Laat u verrassen en kom dit meebeleven.
Het Iemhof Combo met de zangeressen
staan voor u klaar om u een geweldige
avond te bezorgen.
Donderdag 13 februari 2020 om 20.00 uur in
d’n Iemhof.
Sterrebos 35 in Oss.
De zaal is open om 19.30 en de toegang is
geheel GRATIS!

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

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

Kroonjarigen maart 2020

Redactie Nieuwsblad:

70 jaar:
75 jaar:

redactie@kbo-ruwaard.nl

80 jaar:
85 jaar:

90 jaar:

mevr. J. Nederveen
dhr. J.J.M Arts
dhr. C.B. van de Berkmortel
dhr. J.W. Boon
mevr. A. Schuijers - van Boxtel
dhr. G.W.B. Debets
dhr. T.J.M. Reijs
dhr. W.H. van Rooij
dhr. J.J.M. Spijkers
mevr. G.J. van de Heijden
mevr. J.B.M. Vermijs-Leferink

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

