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Agenda 

In verband met de coronacrisis is D’n Iemhof nog 

steeds gesloten. Mede daarom hebben wij geen 

agenda vermeld in dit nieuwsblad. Zodra we 

weer terecht kunnen in onze soos nemen wij de 

agenda weer op. 

Voor de actuele stand van zaken kunt u altijd 

kijken op onze website www.kbo-ruwaard.nl. 

 

Beste leden 

In deze tijd waarin noodgedwongen bijna alles is 

gesloten en dus ook onze soos, zullen we elkaar 

voorlopig niet treffen, of het moet toevallig in het 

winkelcentrum zijn.  

U moet er op rekenen dat we elkaar misschien 

net voor de zomervakantie weer in D’n Iemhof 

kunnen ontmoeten. Zelfs dat is momenteel nog 

onzeker.  

Het zal voor u allen een eenzame beleving zijn, 

vooral ook voor diegenen die een partner heb-

ben in een verzorgingshuis en niet op bezoek 

mogen bij hun geliefde man of vrouw. 

Wij als bestuur leven met u allen mee en wen-

sen u sterkte maar vooral gezondheid in deze 

barre tijden.  

 

Vanwege de sluiting van D’n Iemhof, gaan de 

volgende activiteiten niet door: 

Vrijwilligersavond op 28 mei, 85+ middag op 29 

mei en de activiteit die op 1 juli gepland stond. 

Ook de algemene ledenvergadering gaat voorlo-

pig niet door en wordt verschoven naar het ko-

mend najaar. 

 

Het bestuur van KBO Ruwaard, 

Eize Boonstra 

Tonn Broeksteeg  

Jolanda van Hinthum 

Tonnie van Hoorn 

Tanja Maarschalk 

 

Kopij voor uw nieuwsblad 

Naar aanleiding van de situatie waar we ons op 

dit moment in bevinden komt er weinig kopij 

voor ons Nieuwsblad. Daarom wil ik ook deze 

oproep plaatsen: heeft u een mooi gedicht, een 

leuke herinnering of een anekdote, laat het dan 

weten. Dit kan als volgt: 

Via mail: redactie@kbo-ruwaard.nl of per brief op 

adres: J. Zwijsenlaan 15, 5342 BS  Oss. 

Dan plaatsen wij dit in het volgende dubbel-

nummer van juli/augustus. 

 

 

Jeu de boules-toernooi 

De KBO Kring Oss was van plan om op woensdag 

8 juli 2020 het jaarlijkse Jeu de Boules toernooi 

te organiseren. Het bestuur van KBO Ruwaard  

heeft onlangs echter de navolgende mededeling 

gekregen: 

 

Aan de voorzitters en secretarissen van afdelin-

gen binnen KBO kring gemeente Oss. 

Zoals we gisteren (dat was dinsdag 21 april 

2020, red.) van de premier hebben gehoord gaan 

door alle evenementen tot 1 september een 

streep. 

Dat betekent dat wij als KBO kring Oss ook ons 

Jeu de Boules toernooi niet door kunnen laten 

gaan. 

Jammer maar het is niet anders. 

Blijft gezond en houdt afstand! 

 

 

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. 
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Samen eten 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus  

gaan we voorlopig niet uit eten. Zo gauw de 

toestand weer normaal is, pakken we de draad 

weer op. 

Groeten, Toos Jansen en Jan Seegers 

 

 

 

Kroonjarigen mei en juni 

65 jaar: mevr. C.A. Manders van Ballegooij 

  

70 jaar: mevr. H.C.F.J. van Boven - van Run 

 mevr. E.M.J. Hartjes 

  

75 jaar: dhr. P.Th van Niftrik 

 dhr. F.J.G. van Bakel 

 mevr. C van de Koolwijk  

 

80 jaar: dhr. W.H.E. Poirrie  

 mevr. W.B. de Vries - van Santen 

 dhr. P.F.J. Geerts  

 

85 jaar: mevr. I.A.H. van der Burg – Panken 

  

90 jaar: dhr. S.J.M. Tinnebroek  

 

95 jaar: mevr. F.T.M. de Lange – Meeuwsen 

 mevr. W. Ermers - v.d. Loop  

 

 

Overleden 

Met droefenis delen wij u mee dat de afgelo-

pen maanden zijn overleden: 

Mevrouw H. Martens-Cosijn en de heren        

H. Kromdijk, F. van Roessel, A. Oomen, M. van 

Lent en G. de Witte. 

Wij wensen hun naasten 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 
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