Jaargang 25 – oktober 2020

Kopij inleveren voor 22 oktober 2020

Nu de regels versoepeld zijn is de soos sinds 3
augustus weer open, maar met een hoop regels en in achtneming van de 1,5 meter samenleving, wat niet bijdraagt aan spontane acties en begroetingen. Ook kunnen een aantal
activiteiten niet doorgaan vanwege besmettingsgevaar.
Vanwege voorgaande, wil het bestuur het contact met de leden toch proberen te intensiveren door een kerstbrunch te organiseren, echter onder strikte voorwaarden. Gezien de beperkingen, kunnen we maximaal 50 personen
in de grote zaal toelaten. De kerstbrunch wordt
dan over 2 dagen gespreid zodat maximaal
100 leden mee kunnen doen. Er zal geen koor
zijn, mag nog niet, wel zal er een kerstverhaal
worden verteld en zal de pastor van de Jozefkerk gevraagd worden om hierbij aanwezig te
zijn om de kerstboodschap te verkondigen.
Echter willen wij van u weten of u aan deze
kerstbrunch deel wilt nemen gezien de toch
nog geldende beperkingen. U moet zich dan
telefonisch aanmelden bij:
Tonnie van Hoorn
06 11001548
Bep Timmermans
0412 636413
Ria Rijkers
0412 636713
Het bestuur neemt op basis van het aantal
aanmeldingen in de volgende bestuursvergadering hierover een beslissing, die in het november nummer van het Nieuwsblad wordt gepubliceerd.
U wordt verzocht u voor 18 oktober aan te
melden.
De kosten bedragen € 5.- voor leden. Om
de leden voorrang te verlenen kunnen
niet leden deze keer niet meedoen.
In afwachting van uw inschrijving,
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van KBO Ruwaard.

Agenda
wo
di

7 okt 14.00 uur algemene
ledenvergadering
20 okt 10.00 uur bestuursvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering (jaarvergadering)
Op woensdag 7 oktober 2020 zal
KBO Ruwaard de algemene ledenvergadering
houden. U bent u hierbij van harte welkom.
De locatie is de grote zaal in wijkcentrum D’n
Iemhof, aanvang 14.00 uur.
Gezien de Coronaperikelen is het maximaal
aantal toegestane bezoekers 50.
Wilt u de jaarlijkse algemene ledenvergadering
bijwonen, dan dient u zich aan te melden via
het e-mailadres van het secretariaat:
kbo-ruwaard.secretariaat@outlook.com
Indien het aantal inschrijvingen 25 leden of
minder is zal de ledenvergadering naar een andere datum worden verschoven.
Bij dit nieuwsblad treft u de agenda van de algemene ledenvergadering aan.
Namens het bestuur,
Jolanda van Hinthum
Secretaris KBO Ruwaard

Kerstbrunch 2020
Geachte leden van KBO Ruwaard,
We hebben elkaar dit jaar jammer genoeg
maar weinig gezien, doordat een aantal activiteiten is weggevallen. Bijvoorbeeld geen vrijwilligersavond, geen 85+ middag, geen opening seizoen en ook de sluiting soos gedurende
een aantal maanden. Hierdoor is ook het contact met de leden minimaal geweest, dit alles
te wijten aan de corona pandemie.
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van alles te koop. Naast de klompenmakerij
stond een treintje klaar met twee wagonnetjes
waar we weer coronaproef in plaats namen.
Een mooie rit over de dijk door het Land van
Altena bracht ons na ruim een uur bij de bus
die ons het laatste stuk naar de boot bracht.

Uitstapje naar Land van Altena.
Woensdag 26 augustus hebben we een heerlijke dag beleefd dankzij KBO Ruwaard. Voor
mijn man en mij was het de eerste kennismaking met de KBO omdat we nog maar pas in
Oss wonen. Door corona waren er veel minder
deelnemers dan normaal hoorde ik, maar
mede daardoor waren de coronaregels goed te
handhaven.
Om 9 uur zou de bus vertrekken en wij waren
ruim op tijd aanwezig maar tot onze stomme
verbazing waren wij de laatsten. Dat had ik
niet verwacht van Brabanders. Met mondkapje
op in de bus op ruime afstand van elkaar en
met begeleiding van Tonnie en Bep ging de
reis naar een klompenmakerij in Dussen waar
we voor de deur door chauffeur Oscar van Brabant Expres werden afgezet.

Zomerstorm Oscar zorgde voor hoge golven in
de Merwede maar we zaten droog en veilig en
het was een prachtige twee uur durende rondvaart langs onder andere Woudrichem en kasteel Loevestein, onder het genot van een wijntje of een biertje.
Met zeebenen stapten we weer aan wal waarna
de bus ons naar de dinerbestemming bracht.
Oss werd gepasseerd en het gissen kon beginnen. Vele mogelijkheden werden geopperd
maar tot veler verrassing kwamen we in het
plaatsje Zeeland terecht bij Het Witte Huis.

Na de koffie en
een heerlijke plak
cake kregen we
een uitgebreide
humoristische uitleg en demonstratie klompen maken. Aan de vorm
van de klomp is
vaak te zien in
welke streek deze
gemaakt is. Wie
het goede antwoord wist kon
een prachtige prijs winnen, een zakje zaagsel!
Ook de uitvoering toonde of men rijk of arm
was. Kinderen komen van de ooievaar vertelde
de klompenmaker en daardoor moesten grote
Brabantse gezinnen voor de zondagse kerkdienst de klumpkes schoon boenen want voor
een luxe uitvoering was geen geld. Nu begrijp
ik ook hoe het komt dat er hier zoveel kinderen geboren zijn. Sinds we in Brabant wonen
heb ik nog nooit zoveel ooievaars gezien.

Het eten was lekker, een heerlijk kopje groentesoep vooraf en daarna van alles ruim voldoende. KBO trakteerde ook nog op een consumptie dus het kon niet op. Een aardbeiensorbet met slagroom toe en de dag was compleet. Om half acht werden we weer afgezet bij
de Sterrenbosflat.
Een compliment voor de organisatie die naar ik
begreep in samenwerking met Brabant Expres
tot stand is gekomen en waarschijnlijk niet gemakkelijk was vanwege corona. Tonnie, Bep,
chauffeur Oscar, het was een geweldige dag,
we hebben genoten en we voelen ons thuis
tussen de Brabanders!
Alida Budding

Grappig waren ook de vogelhuisjes, gemaakt
van een klomp en inclusief vogel WC.
Daar werden er direct een paar van aangeschaft. Ook de goed verzorgde lunch met een
heerlijke kroket werd er aansluitend geserveerd. Er werd nog flink ingekocht want er was
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING KBO RUWAARD
Datum: 7 oktober 2020
Locatie: D’n Iemhof grote zaal
Aanvang 14.00 uur
I.v.m. de Corona mogen er maximaal 50 deelnemers in de zaal aanwezig zijn.
Wilt u de algemene ledenvergadering bijwonen dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat via de mail: kbo-ruwaard.Secretariaat@outlook.com.
Bij minder dan 25 deelnemers zal de vergadering naar een latere datum worden verzet.
1. OPENING
-Opening door voorzitter Eize Boonstra.
-Minuut stilte voor de overleden leden afgelopen jaar.
2. VASTSTELLING VAN DE AGENDA
3. MEDEDELINGEN
4. LEESPAUZE
-Korte leespauze voor het jaarvergadering 2019.
-Exemplaren liggen op de tafels en kunt u vinden op de KBO site van de Ruwaard.
5. JAARVERSLAG 2019
6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
- Indien gewenst op te vragen bij penningsmeester Tonn Broeksteeg of ter inzake op de KBO
site van de Ruwaard.
7. VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
8. VERKIEZING NIEUW LID KASCONTROLE COMMISSIE
9. VERKIEZING NIEUWE BESTUURSLEDEN
-Penningmeester Tonn Broeksteeg is aftredend en niet herkiesbaar. (Het bestuur draagt Frans
van Pinxteren voor als kandidaat opvolger.)
-Bestuurslid Tonnie van Hoorn (PR en activiteitencommissie) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
-Verder is KBO Ruwaard op zoek naar nog twee bestuursleden om het bestuur weer voltallig te
kunnen maken. Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 6 oktober 2020 melden
bij het secretariaat met minimaal vijf handtekeningen van KBO leden die hem/haar ondersteunen.
KORTE PAUZE
10. NIEUWS VAN DE ACTIVITEITEN EN REISCOMNISSIE
11. VORDERINGEN NIEUWBOUW WIJKCENTRUM D’N HAARD
12. OMGANG MET CORONA
13. RONDVRAAG
-Diegene die gebruik willen maken van de rondvraag dienen zich voor aanvang van de vergadering te melden bij de secretaris.
SLUITING.
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Lidmaatschap

Kroonjarigen oktober 2020

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.

65 jaar: mevr. C.M.E. Schot
70 jaar: mevr. T.J.M. van Amelsvoort
dhr. J. Spaan
75 jaar: dhr. W.H.G. Frickel
mevr. M.A.H. Janssen-Schinck
dhr. C. Kaufman
80 jaar: mevr. A.J. van der Westen-Slangen
dhr. J.A.M. Zwijsen

Rabo Club Support
De Rabobank heeft tot nu toe ieder jaar een
actie genaamd Rabo Clubkas Campagne gevoerd, welke tegenwoordig heet Rabo Club
Support. Hierbij kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club of vereniging en daarbij krijgt deze vereniging per uitgebrachte stem een aantal Euro’s uitgekeerd.
U kunt maximaal 5 stemmen uitbrengen waarbij 2 op uw meest favoriete vereniging, maar
ook op een voetbalvereniging of fanfare die u
wilt steunen. Wanneer u nog geen lid bent van
de Rabobank maar daar wel een rekening
hebt, kunt u gratis lid worden waarbij u dan
ook stemgerechtigd wordt. Als bestuur van
KBO Ruwaard zouden wij u dan ook willen verzoeken de 2 voorkeursstemmen uit te brengen
op KBO Ruwaard. De stemperiode is van 5 tot
en met 25 oktober.
Indien u hulp nodig hebt bij het aanvragen van
het lidmaatschap van de Rabobank, is het bestuur van KBO Ruwaard bereid u hierbij te helpen eveneens als bij het invullen van het
stembiljet. Als u nu het lidmaatschap aanvraagt, zult u pas in 2021 stemgerechtigd zijn
het is daarom wenselijk dat u dit voor 01-012021 aanvraagt. Verwachtend dat u KBO Ruwaard met deze actie steunt, met veel dank en
met vriendelijke groet,
Het bestuur van KBO Ruwaard.

85 jaar: dhr. J.P. den Brok
mevr. E.M. Gelsing
mevr. A.P.M. van Lee-Schuurmans
90 jaar: mevr. J.M. Zwanenberg
95 jaar: mevr. T.G.C.M. van Laarhoven-Jacobs

KBO afdeling Ruwaard
Site: http://www.kbo-ruwaard.nl
e-mail: info@kbo-ruwaard.nl

Voorzitter:
Eize Boonstra,
eboonstra@ziggo.nl

tel: (0412) 642369

Vicevoorzitter:
Tanja Maarschalk
tanjam@kpnmail.nl

tel. 06 51612669

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

Penningmeester:
Tonn Broeksteeg,
Bankrekening: KBO-Ruwaard
NL48 RABO 0170 4355 63
tonnoss@ziggo.nl

tel: (0412) 640418

PR en activiteiten:
Tonnie van Hoorn,

tel: (0412) 850773
06 11001548

tonnievanhoorn@hotmail.com

Barcoördinator:
Joop Meijer,

tel: 0626836649

Redactie ’t Nieuwsblad:

Overleden

redactie@kbo-ruwaard.nl

Met droefenis delen wij u mee dat de afgelopen maanden zijn overleden:
Mevr. H.B.M. Tegenbosch, mevr. M.A.J. van
der Heijden-de Louw, mevr. T. Wildenberg,
dhr J. de Ruijter en mevr. E. van Ochten-Smulders. Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Bezorging Ons en ’t Nieuwsblad:
Jo Romme,
jo-romme@ziggo.nl

tel: 06 12704328

Coördinator ziekenbezoek:
Joke Berens

tel: (0412) 634927

D’n Iemhof:
Sterrebos 35, 5344 AR Oss
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tel: (0412) 647900

