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Agenda 

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 

 

wo   1 apr 14.00 uur postzegelbeurs 

vr   3 apr 13.30 uur open bridgedrive 

ma   6 apr 14.00 uur paasviering / paasstukjes 

      maken 

vr 10 apr Goede vrijdag  Soos open 

zo 12 apr 1e Paasdag   Soos gesloten 

ma 13 apr 2e Paasdag   Soos gesloten 

wo 15 apr 14.00 uur kienen 

wo 22 apr 14.00 uur jaarvergadering 

ma 27 apr Koningsdag   Soos gesloten 

di 28 apr 10.00 uur bestuursvergadering 

 

Carnavalsviering 

Op 21 februari hebben wij weer een fantastische 

carnavalsmiddag beleefd met KBO Ruwaard. Bij-

na honderd belangstellenden beleefden een car-

navalsmiddag zoals vanouds; er werd volop ge-

danst, de line dansers grepen hun kans, deze 

middag. We werden goed en vrolijk onderhouden 

door het duo Dia en haar Troubadour. Tevens 

hadden we bij binnenkomst een tweetal con-

sumptiebonnen ontvangen. Gedurende de mid-

dag werden we ook getrakteerd op chips en 

nootjes. Even na 15.00 uur kwam prins Arno d’n 

Twedde en jeugdprins Vic d’n Urste met hun ge-

volg binnen. De dansmariekes gaven nog een 

mooie show ten beste en prins Arno deelde ook 

nog een lintje uit. 

Tegen het einde van de middag werd er nog 

(carnavals)champagne uitgedeeld voor de best 

verklede personen en kregen we ook nog erwten-

soep met brood en spek. 

Al met al een zeer geslaagde middag en dus de 

complimenten aan het organiserende comité. 

Slim op pad 

Het landelijke SeniorWeb heeft maart uitgeroe-

pen tot de maand bij uitstek voor SLIM OP PAD, 

tips en tricks  voor degene die met de 

smartphone op pad gaat! 

Navigeren, routes importeren van anderen, het 

zelf vastleggen daarvan en delen met vrienden 

en familie. Je kunt het allemaal leren in één van 

de workshops die de DigiBuurt organiseert op  

19 en 20 maart.  

U dient zich wel op te geven bij: 

info@digibuurt.nl.  

De kosten zijn slechts 5 euro p.p. inclusief een 

kopje koffie. Minimale deelname 6 personen. 

Adres Barbaraplein 6, achter de Binnenstad, 

naast de Groene Engel in Oss.  Voor meer info en 

de juiste tijden zie www.digibuurt.nl 

 

Liederentafel d’n Iemhof 

Op donderdag 12 maart kunnen de keeltjes weer 

gesmeerd worden, want dan vindt de derde lie-

derentafel van 2020 plaats in d’n Iemhof in Oss. 

Kom ook heerlijk meezingen met de liedjes van 

vroeger en nu, op deze altijd reuze gezellige 

avond. Het geeft niks als het niet zuiver is. Het 

gaat om de lol die we samen maken en de heer-

lijke herkenbaarheid van de liedjes. 

Iedereen is welkom!! 

Donderdag 12 maart 2020. 

D’n Iemhof, Sterrebos 35, 5344 AN Oss 

Aanvang: 20.00 uur.  

Zaal open om 19.30 uur. 

Toegang nog steeds voor niks!!! 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt op-

zeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  voor 

1 december bij de secretaris van KBO Ruwaard. 

Haar adresgegevens staan hierna. Voor het lo-

pende jaar blijft u de volledige contributie ver-

schuldigd. 

mailto:info@digibuurt.nl
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Contributie 2020: te laat! 
Bent u een van de vijfentwintig KBO leden die 

hun contributie nog niet hebben betaald, dan 

heeft u pech. U bent te laat en bent nu, boven 

het lidmaatschapsgeld van dertig euro per per-

soon, vijf euro administratiekosten verschul-

digd. Een maand over tijd! Velen moeten daar 

niet aan denken… 

Betaal snel, op bankrekeningnummer NL48 

RABO 0170 4355 63.  

Vragen? Neem contact op met penningmeester 

Tonn Broeksteeg, tel. 0412 640418. 

 

 

Revue Theater Pauper 

In Revue Theater Pauper werken al jaren ar-

tiesten, die volledig vergroeid zijn met dit klei-

ne noodlijdende bedrijf. 

Bijna alles in Theater Pauper is oud: de meeste 

artiesten, de kleding, de 4-koppige live band 

en zelfs het decor. Het enthousiasme van de 

eigenaresse van het theater, tezamen met 

haar zoon, zorgt ervoor dat de tent overeind 

blijft. Maar het valt allemaal niet mee… Ieder-

een moet scherp gehouden zien te worden: de 

messenwerper en zijn hysterische assistente, 

de tapdanseres, de overjarige showgirl met 

haar hond, de goochelaar en zijn assistente, de 

ruziënde dansende zusjes, het slangenmens, 

de paaldanseres, de hypnotiseur en de to-

neelmeester; 

een uiteenlo-

pende groep 

artiesten met 

allemaal hun 

eigen ge-

bruiksaanwij-

zing. En wat 

gebeurt er 

toch allemaal in dat theater? Elke situatie loopt 

weer anders dat je gedacht had. Het gaat van 

kwaad tot erger, maar iedereen blijft doorwer-

ken, want ”there’s no business like showbusi-

ness”, toch? 

Dompel je onder in zang, humor, dans en  

allerlei onverkwikkelijke situaties in:  

Revue Theater Pauper 

Zaterdag 21 maart 2020 om 14.00u en 20.00u 

in Nesterlé in Nistelrode. 

Kaarten te verkrijgen via  

theaterpauper@gmail.com 

 

Kroonjarigen april 2020 

70 jaar: mevr. GH Smits-Hermans 
 

75 jaar: dhr. P.J.H. Meerts 

 dhr. W.J.M. Janssen 
 

80 jaar:  mevr. A.M. Gooiker-Bergmans  

 mevr. J.M.R. Hoogeveen-Bakker 
 

85 jaar: dhr. E.R.T. Winia 
 

90 jaar: mevr. M.E. van Gestel – Ansems 

 

Overleden 

Met droefenis delen wij u mee dat de heer  

J.R. Huizinga en mevr. A.M Oosterveen –  

Hendriks in februari 2020 zijn overleden. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe. 

 

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 21905906 

Locatie Soos: D’n Iemhof 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 

mailto:theaterpauper@gmail.com
http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:eboonstra@ziggo.nl
mailto:KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:tonnievanhoorn@hotmail.com
mailto:tanjam@kpnmail.nl
mailto:redactie@kbo-ruwaard.nl
mailto:jo-romme@ziggo.nl

